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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som 

hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous 

dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson och Martin Schibbye reportagebok 438

dagar (2013). 

Det teoretiska ramverket som tillämpas i första hand av analysen är filmvetenskaplig teori, 

retorikteori samt arketypstudie. Genom komparativ metod kommer de båda texterna att analyseras 

och jämföras. Koppling till filmberättelser kommer att ackompanjera undersökningen. 

Resultatet av undersökningen fastslår att det finns starka kopplingar till det traditionella 

berättelserna och Hollywoodfilmens hjälte. 

Nyckelord: Hjälte, Saga, Hollywoodfilm, Melodram, Retorik 
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1. Inledning. 

Journalisten är en modern hjälte som har axlat den klassiska hjälterollen och anpassat den till vår 

tid. Dagens journalister verkar dock i det offentliga till skillnad från sina föregångare som hade en 

mer dold position. Genom populärkultur och massmedias utveckling har journalister fått en allt 

större social och samhällsbärande roll. Genom att ta allt mer plats i berättandet har yrkesrollen fått 

en hjältegloria. 

Den moderna journalistiken började att växa fram under 1800-talet och kom att utvecklas 

tillsammans med det moderna industrisamhället. Nyheter och reportage blev viktiga inslag i 

vardagen hos många människor. Under de inledande åren av 1900-talet började sociala grupper att 

organiserade sig i tex. fackföreningar, politiska partier, kvinnorörelsen etc. Behovet av information 

och kommunikation växte och påverkade journalistiken. Den expanderande industrin skapade en 

stark ekonomisk tillväxt vilket gynnade pressen som fick en stark kommersialisering. Med en 

växande målgrupp ökade upplagan och annonsering som tillsammans bidrog till en växande 

lönsamhet (Pettersson 2006). Nu i våra dagar har det postmoderna samhället börjat förändra den 

traditionella pressen. Digitalisering och mediakonvergens splittrar den klassiska medielogiken och 

bygger nya plattformar. Traditionell massmedia är genom digitaliseringen på väg i flera nya 

riktningar där internet möjliggjort ett nytt paradigmskifte. Den klassiska pressen upplever en 

omvälvande tid som ofta beskrivs som kris i det offentliga. Sviktande upplagor och en mer och mer 

digital värld sätter många nya utmaningar på fältet. Det är då intressant att undersöka hur 

journalistrollen påverkas av detta. Journalistiken har fortfarande en trovärdiga position och 

yrkesrollen är ofta mycket närvarande i massmedia. Journalisten är kanske mer globaliserad än 

någonsin och figurera i alla medier och olika sammanhang. Journalisten har under det gångna seklet

utvecklats tillsamman med industrisamhället och den sociala utvecklingen och är idag kanske en av 

det postmoderna samhällets starkaste hjälte. 

2. Syfte. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur journalisten framställs i berättelsen och hur rollen som 

hjälte reflekteras. Jag har valt att avgränsa mig till två texter, Alexandra Pascalidous 

dokumentärserie Vi kallas tiggare (2016) och Johan Persson & Martin Schibbye reportagebok 438 

dagar (2013). Pascalidou är mycket känd i svensk massmedia och har en lång karriär som journalist

och programledare både på radio och på Sveriges television. Det som väckt mitt intresse för henne 

som journalist och hjälte var inte minst lanseringen av hennes senaste dokumentärserie för SVT- Vi 

kallas tiggare som inför premiären fick mycket uppmärksamhet i press och på sociala medier. 
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Persson & Schibbyes upplevelser i Etiopien gick under lång tid som följetong i de svenska 

nyheterna. Deras fall är ett av de mest uppmärksammade under senare år och deras roll som 

journalister var ständigt närvarande och något som återkommande diskuterades och diskuteras i 

svensk massmedia.  

3. Metod.

Undersökningen har avgränsats till Vi kallas tiggare som är en dokumentärserie i tre avsnitt 

producerad för televisionen och 438 dagar som är en reportagebok skriven av två journalister efter 

en uppmärksammad händelse i Etiopien. Uppsatsen ämnar att undersöka hur gestaltas journalisten i 

sammanhanget och går det att se beröringspunkter ur de klassiska sagorna där protagonisten ofta var

en hjälte?  De båda exemplen kommer att analyseras var för sig men också att jämföras. Likheter 

och olikheter kommer att diskuteras och lyftas fram. Båda exemplen har historiska band till medier 

som argumenterar genom gestaltning och berättande. Hur skiljer sig den rörliga bilden som är ett 

visuellt medium mot en litterär text? 

Joseph Campbell undersökte narrativa strukturer i sin bok The Hero with a Thousand Faces (1949). 

Han utgick från flera olika mytiska hjälteberättelser från ett antal kulturer där han bl.a. undersökte 

arketypiska mönster och traditionella berättelser som ackompanjerat människorna genom historien.

Jag kommer i första hand att använda mig av kvalitativa studier i min undersökning och analysera  

hur bilden av hjälten gestaltas i de båda exemplen. De båda exemplen kommer att analyseras med 

Campbells monomyt och Nichols saklighetens diskurs. Vidare kommer en enklare retorisk analys 

att ackompanjera undersökningen. Det är intressant att diskutera journalisten som avsändare och då 

se hur ethos spelar in för hur berättelsen kan konstrueras. Pathos erbjuder också en intressant 

dimension till argumentation och hur en berättelse förmedlas. Att väcka känslor är ständigt 

närvarande i massmedia och vår populärkultur och ett klassiskt grepp för att förstärka det som 

argumenteras. Det sakliga argumenten logos är nära förbundet med journalismen och dokumentära 

berättelser. 

Båda exemplen finns tillgängliga och är ämnade för en bred publik och det går att ta för givet att de 

båda texterna är producerade i en föreställd doxa. Det går då också att generalisera att de båda har 

ett gemensamt ursprung när det kommer till berättande och har strukturella likheter. Genom att 

undersöka båda texterna med samma verktyg och sedan avsluta med en jämförelse kommer detta att

kunna besvaras. 

Jag kommer att återkoppla undersökningen till teorin om monomyten där hjälterollen analyseras. 

Paralleller till sagornas berättarstruktur och innehåll kommer att belysas tillsammans med bilden av 
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journalisten. Filmvetenskapliga teorier kommer att vara del av min metod då den rörliga bilden är 

vår tids kanske främsta medie för representation och gestaltning. Arketyper och symboler diskuteras

och placeras i kontext. Jag kommer också att nämna Lue Buñuels kortfilm Las hurdes, tierra sin 

pan (1933) som är för mitt sammanhang intressant att ha med. Bill Nichols tankar och diskussion 

om den dokumentära filmen kommer att vara närvarande genom analysen. Han lyfter intressanta 

teser om saklighetens diskurs och olika modus som används genom filmens historia. Journalisten 

har likheter med dokumentärfilmaren och båda arbetar med representation av vår värld och 

förmedlar berättelser till allmänheten.  

4. Bakgrund. 

Journalistyrket var ofta lågavlönat med oregelbundna tider och arbetsvillkor. De stora tidningarna 

var också starkt hierarkiska med tydliga ägarstrukturer och intressen att bejaka. Johan Jarlbrink 

diskuterar i sin avhandling Det våras för journalisten (2009) den svenska pressens medarbetare 

under 1900-talets början. Han lyfter fram olika utvecklingstrender för journalistiken, som påverkas 

av att olika tekniska uppfinningar förnyar branschen. Det är nu som amerikanska värderingar börjar 

få fotfäste i den svenska pressen (Jarlbrink 2009). USA kom att stå för det storslaget moderna med 

snabba nyheter i en aldrig sinande storstadspuls. I den nya diskursen för journalisten kom 

sensationsjournalistiken att växa och få ta en större plats i pressen. Skandal, brott och olyckor skulle

locka fler läsare och öka upplagan. Den svenska journalistklubben arbetade konstruktivt åren efter 

sekelskiftet med att reformera pressen i det offentliga rummet. Intensiva kampanjer för status och 

arbetsvillkor hjälpte till att ge fältet ett anseende i samhället. Bilden av journalisten började att 

formas och influerades av New Yorks tidningsvärld. En stark amerikaniseringen av det 

journalistiska fältet blev påtaglig. Den klassiska bilden av en nyhetsjagande reporter med penna och

anteckningsblock i högsta hugg tog form (Jarlbrink 2009). Journalistrollen hade ofta associerats 

med nedvärderad beskrivningar som tex. en människa utan karaktär och duglighet, en karaktärslös 

person etc. Journalistens yrkesroll ansågs inte vara konstnärlig eller expeditionell på något vis 

(Pettersson, 2006).  Detta kom att revideras i takt med att journalistrollen etablerades i det 

journalistiska fältet. Då kom också kraven för att kalla sig för journalist att tillta. Yrket var utanför 

den traditionella akademin och en självbild av prestation kom att lanseras från de egna leden. Detta 

kom också att få en stark gestaltning i populärkulturen där journalistens prestation kom att generera 

framgångar och belöning. Den viktigaste och bästa belöningen var att få de äldre kollegornas beröm

och gillande efter att ha presterat ett viktigt reportage. Framgången kontrasteras ofta och förstärktes 

genom att journalisten konkurrera ut kollegor och konkurrenter och själv var först med nyhet. En 
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journalist blev bedömd efter prestation och yrkesrollen kom för för första gången att vara knuten till

någon form av betingelse. Berättelserna om journalisten förstärkte gestaltningen av ett starkt subjekt

som själv skapade sin lycka och framtid (ibid). Det är också nu som grunden läggs till de fiktiva 

berättelserna om journalisten då prestationen blev ett argument för yrket. 1930-talet och framåt är 

en intressant period för journalisten i populärkulturen. Den nya hjälten införlivades i flera olika 

berättelser och medier. Journalisten som hjälte går att skönja då hela den journalistiska processen 

blir ett äventyr där extravaganta prestationer krävs av journalisten för att bärga en exklusiv nyhet. 

4.1. Bilden av journalisten och pressen.

Jakten på den stora nyheten blev än mer framträdande när intervjumetoden växte sig allt starkare.

När journalisten började intervjua subjekt i nyhetsrapportering kom fokus att flyttas till de som blev

intervjuad och ge dem en ny röst. Denna interaktion gjorde så att journalisten blev mer delaktig i 

reportaget och fick en starkare position i skeendet. Journalisten blev mer aktiv och synlig för läsaren

genom att bli tydlig avsändare för artikeln samt att metoden blev synlig. Texterna blev 

självreflexiva då den journalistiska metoden vävdes in i artikeln och journalistens äventyr på jakt 

efter intervjun och nyheten fick ta mer och mer plats (Jarlbrink 2009).  

Journalisten växte som subjekt och kom att få ta mer och större plats i berättelsen. Populärkulturens 

journalister förstärker detta. I flera böcker, serietidningar och filmer får journalisten husera genom 

flera halsbrytande äventyr. I de fiktiva berättelserna är det ofta äventyret som är i fokus. Där får 

journalisten vara det aktiva subjektet och nyhetsbevakningen är för det mesta sekundär men motivet

för händelserna. När äventyret är slut och mysteriet löst eller skurken är infångad väntar belöning i 

form av ära, berömmelse och att reportaget hamnar på framsidan i tidningen. Detta är en lång och 

etablerad tradition av gestaltning av journalisten både i massmedia och populärkultur i västvärlden. 

Som hjälte är journalisten mycket ombytlig och går lätt att placera i olika genrer och kontexter. Likt 

den verkliga yrkesrollen har journalisten ett brett fält för sitt arbete. Signifikant för detta är 

Alexandra Pascalidou som är verksam i flera olika medier för journalistik. Hon skriver böcker, talar 

i radio och skriver artiklar i pressen. Inte minst är hon känd för att vara programledare på 

televisionen och då ofta förknippad med Sveriges television. Hennes journalistiska persona lutar sig

på prestationen och Pascalidou har en bred och lång meritförteckning. 

Johan Person och Martin Schibbye har en annan framtoning då de båda inte figurerat under lika 

lång tid och i så många olika sammanhang som Pascalidou. De båda kom att få stor uppmärksamhet

under deras äventyr i Etiopien där det tillfångatogs och fick under 438 dagar sitta i fängelse. Det 

som bygger deras journalist persona är deras skolning och mod då de vågade utmana en diktatur 

med sitt tänkta reportage. De har båda en akademisk utbildning vid Stockholms universitet och 
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Göteborgs fotoskola (Persson & Schibbye 2013). Under och efter äventyret har de båda hyllats för 

journalistiskt mod. Det blir tydligt att  journalismen är ett instrument för demokrati och frihet, en 

tredje statsmakt. Journalistens utsatthet är också något som problematiserats och då särskilt frilans 

journalisten som ofta själv väljer att undersöka och lyfta fram ett reportage. De har båda verkat 

oberoende och har haft motiv att avslöja globala orättvisor och andra sociala missförhållanden. 

Deras agenda var inte satt av någon tredje aktör med någon form av intresse. De osjälviska motiven 

för kollektivets bästa går mycket lätt att koppla till hjälten. 

Vad och hur uppfattar pressen och journalisten fältet och sig själva? Vilken självbild förmedlar 

journalistiken ut till den breda allmänheten?  Mats Hyvönen har i sin avhandling Lokalpressens 

självbilder 1920-2010: Exemplet Gävleborg (2014) undersök fyra lokala dagstidningarna för att 

analysera hur de gestaltat pressens och det egna ansvaret mot publiken. Avhandlingen lyfter fram 

och avgränsar fyra tidsperioder: 

Mobilisering (1920-1945) - tidningarna beskriver sig främst som ett medel för politisk mobilisering 

och mediet uppfattas som ett politiskt verktyg eller vapen.

Förmedling (1935-1965) - tidningarna och deras teknik karaktäriseras som en snabb och avancerad 

förmedlare av världen utanför den lokala.

Granskning (1965-1995) - de lokala tidningarna beskriver sig som granskare av lokala myndigheter 

och andra makthavare (miun.se/press/pressmeddelanden/lokalmedia 2014)

Konstruktion (1995-2010) - tidningarna börjar beskriva sig som medskapare och utvecklare av 

lokala samhällen. I en globaliserad värld ger de lokala tidningarna sina läsare en känsla av plats och 

gemenskap. 

Pressen är i och med digitaliseringen idag i en ny expansiv fas vilket påverkar journalistens 

arbetsmetoder. Bilden av en journalist är i dag något föränderligt och är en utveckling som påverkas

mer och mer av mediakonvergens och transmedialt berättande. 

Lokalpressen anpassar sig, liksom andra medier och företag, till sin samtid. ”Även om man vid 

olika tidpunkter beskrivit sig själv som villkor för demokratin, så har det varit viktigare att konkret 

kunna beskriva vad det är man gör för läsarna och vilket värde den egna produkten har”, säger Mats

Hyvönen (Mittuniversitetet 2014). Pressen var inlednings vi ett politiskt organ där politiska partier 
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debatterade och kommunicerade sin agenda till allmänheten. När fältet blev mer och mer beroende 

av en aktiv nyhetsrapportering blev journalistrollen allt viktigare. Opinionsbildning kom att få stå 

tillbaka inför ett växande behov av snabba nyhetsuppdateringar och reportage. Journalistens uppgift

blev att  värdera och förmedla nyheterna (Hyvönen 2014). I en sådan process är det nästan 

oundvikligt att journalisten kan utelämna sitt eget subjekt. Prestationen blir del av reportaget och en 

garant för nyhetsvärdet.

5. Teori. 

Hjältar har alltid haft en aktiv roll i fiktiva och icke fiktiva berättelser och är en etablerad persona i 

vår populärkultur. Bilden och gestaltningen av hjälten har sitt ursprung från gamla myter och olika 

berättelser och sedelärande traditioner. Hjälterollen har utvecklats tillsammans med sociala 

förändringar och har ofta haft en normgivande funktion där det traditionella och sedelärande getts 

ett konstaterande. Genom människans historia har hjälten ofta varit en man och ordboken skulle 

förklara ordet hjälte ungefär som ”beundrad modig och stark man”. De klassiska hjälteberättelserna 

har män i huvudrollen som aktivt tar del i och för handlingen framåt. Kvinnans roll i dessa 

berättelser är passiv och utanför händelsernas centrum. Hon är ofta i behov av att räddas eller 

skyddas och vid historiens slut fungerar hon som den manliga hjältens belöning. Om kvinnan är 

protagonist i berättelsen har hon ofta en moderlig eller helgonlik framtoning och erbjuder beskydd 

och har ett starkt känsloliv. 

Den manliga hjälten beskrivs ofta som att :

-Han är god.

-Han är aktiv.

-Han har ovanliga talanger/färdigheter.

-Han räddar kvinnor i nöd (mot äktenskaplig eller sexuell belöning).

-Han har ofta hjälpare, assistens, lärare eller side-kick.

-Han vinner oftast.

Dagens hjältar påminner om gamla mytiska gestalter, så kallade arketyper och har stereotypa 

egenskaper som gör dem lätt igenkännliga. De moderna hjältarna har visserligen genomgått en 

modernisering och anpassats till sin samtida sociala kontext. Exempelvis har den moderna tekniken 

tillfört motiv som handlar om yttre rymden, mutanter och vetenskapliga experiment som gett hjälten

övernaturliga krafter. Ändå har även traditionella hjältar och antagonister en plats i de moderna 
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berättelserna.

5.1. Monomyten – Hjältens resa 

Joseph Campbell förklarar kort sin tes om monomyt – hjältens resa på följande sätt:

”A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural 

wonder: fabulous forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero 

comes back from this mysterious adventure with the power to bestow boons on his 

fellow man” (Campbell 1949).  

Campbell är influerad av Carl Gustav Jungs arketyp teori och undersökte också gamla myter och 

arketyper till sin tes. Hjältens resa omfattar en rad steg som går igen i de olika myterna. Även om 

The Hero with a Thousand Faces har kritiserats för sin teori, så är det intressant att se att Campbells

punkter går att finna i många av de kända myterna och postmoderna hjältehistorierna. I vår 

populärkultur har flera berättelser exploaterat monomyten och då kanske främst filmindustrin där 

Jung och Campbells tankar ofta exploateras kommersiellt i minusskrivande för att effektivisera 

berättande till en bred publik.  Joseph Campbell undersöker olika mytiska hjälteberättelser från ett 

antal kulturer i boken The Hero with a Thousand Faces. Han fann att dessa berättelser liknade 

varandra och att hjältarnas framställning hade många gemensamma drag. Enligt Campbell kan man 

se en struktur i myterna. En struktur som han har analyserat och döpte till monomyt – hjältens resa.

Han diskuterade den manlige hjälten och har med sin tes om monomyten och hjältens resa visat på 

en arketypisk hjälte och utveckling. Monomyten innebär att protagonisten ofta är en föräldralös ung

man som är utstött eller annorlunda. Han presenteras inför en uppgift som han först kan känna 

ovilja att delta i, men till slut ger han sig ut för att möta en helt ny magisk värld. Han får hjälp av en 

mentor, till exempel en trygg fadersgestalt, som ger honom stöd och information inför den prövning

som stundar. Hjälten startar sitt äventyr och efter det finns det ingen återvändo. Fadersgestalten 

försvinner eller dör, för att protagonisten ska kunna utvecklas. Han får ett magiskt föremål som 

hjälper honom att kämpa och besegra hotet. Han möter nya vänner som hjälper honom i hans 

uppgift och han blir deras ledare. Hjälten genomlider en kritisk fas, men överlistar faran och 

besegrar antagonisten, lägger beslag på skatten och räddar situationen. Han återkommer i triumf och

är en förändrad man, som understryks med att han har med sig ”skatten” tillbaka och ofta vinner 

även kärleken i form av en ”prinsessa” (Campbell 1949).

Campbell studerade gamla myter och såg likheter i dem. Han fann att hjälten är en man som får 

utstå många prövningar under berättelsens gång. Dessa prövningar följer alltid ett bestämt mönster 

har starka anknytningar till Campbells tes, samtidigt som den skiljer sig från den genom får spela 
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hjältens roll.

Manuskonsulten Christopher Vogler anpassade i sin undervisning (att skriva filmmanus) och senare 

i The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers (2007) Campbells mall för filmen och gjorde 

den mer lättillgänglig för filmskapare som ville berätta en hjältesaga. Stuart Voytilla använder sig av

Voglers mall för hjältens resa i Myth and the Movies: Discovering the Myth Structure of 50 

Unforgettable Films (1999), där han analyserar ett antal filmer från olika genrer.

1. Den vanliga världen och hjältens vardag och omgivning presenteras.

2. Äventyret kallar

3. Hjälten känner tvekan inför äventyret som stundar.

4. En mentor skänker stöd, information och hjälp. Hjälten får en knuff i ”rätt” riktning mot 

äventyret.

5. Tröskeln som hjälten passerar och som är skiljelinjen mellan den vanliga världen och äventyret, 

den magiska världen.

6. Prövning, allierade och fiender. Situationer och karaktärer som definierar och förstärker äventyret

och den ny magiska världen som är främmande för hjälten.

7. Hjälten förbereder sig för den annalkande striden.

8. Eldprov. Hjälten möter och utsätts för dödlig fara och till synes ett omöjligt hinder.

9. Belöning. Hjälten övervinner hotet och får sin belöning för att ha kämpat och vunnit mot de onda 

makterna.

10. Vägen tillbaka till den vanliga världen. Äventyret går mot sitt slut. Uppgiften är slutförd men 

vägen tillbaka kan vara fylld av faror och strapatser.

11. Hjälten får genom en sista prövning återuppstå som en ny mogen människa

12. Hemkomsten. Hjälten återkommer till sin vanliga värld där äventyret tog sin början och har med

sig ”skatten” (Voytilla 1999).

Campbell var vid slutet av sjuttiotalet konsult till en av filmhistoriens största kassasuccéer: Star 

Wars a new hope (1977). Mannen bakom filmen, George Lucas ville skapa en klassisk saga med en 

stark hjälte i huvudrollen. Genom att återknyta till de traditionella sagorna bröt Lucas mot rådande 

trender i (new)Hollywood som under 70-talet arbetat mycket med antihjältar och sociala dramer. 

Lucas återinförde den klassiska sagan på den vita duken i ett jätte format för en bred publik och 

kom att bli en av de största SK Blockbustern i modern tid (Sklar 1994). Lucas berättarstruktur efter 
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Campbells monomyt blev mycket framgångsrik och under hela 1980-talet och framåt kom hjälten 

att ha stora framgångar på vita duken. Att denna utveckling haft en stark påverkan på berättelserna i 

västvärlden blir tydligt. Både Pascalidou och 438 dagar har spår av detta och berättelserna har 

starka protagonister som går att koppla till Campbells monomyt. 

5.2. Knut Stubbendorff-hjälte ute på äventyr. 

Johan Jarlbrink diskuterar hur journalisten påverkar sitt existensberättigande i reportage och artiklar

som förmedlar ett nyhetsinslag. I artikeln Knut Stubbendorff transmediala strategier 1928: 

Självhävdelse och självuppoffring som journalistiska resurser (2008) diskuterar Jarlbrink hur 

journalistens roll i nyhetsbevakningen är ett lika viktigt inslag som den faktiska nyheten. Genom att 

synliggöra sin egen påverkan och medverkan i nyhetsbevakningen har journalisten (medvetet eller 

omedvetet) en möjlighet att konstruera en journalistisk persona. Jarlbrink hävdar att 

nyhetsbevakning och förmedlingen av den möjliggör för journalisten att placera sitt eget subjekt i 

händelsernas centrum. Journalisten blir en del av det narrativa innehållet och främjar sin egen 

persona och får då en roll som protagonist och hjälte i berättelsen som förmedlas till allmänheten 

via en nyhetskanal (Jarlbrink 2008). Journalisten Knut Stubbendorff arbetsmetoder under flera 

reportageresor under 1920-talet är intressanta att nämna då Stubbendorff tog med sig läsarna under 

flera riskfyllda reportage på exotiska strapatser och äventyr. Det primära i hans rapportering var 

hans egna upplevelser och kamp för att leverera nyheterna hem till allmänheten i Sverige. Det är 

uppenbart att Stubbendorff lutar sig mot journalistens traditionellt uppfattade roll som förmedlare 

och kommentator av betydelsefulla nyheter och händelser. Samtidigt ger han sin egen person en 

hjälteroll i reportagen (Jarlbrink 2008). 

Pressen förmedlar och förstärker sin egen diskurs och konstruerar rollen för journalisten som hjälte 

och protagonist. Stubbendorffs hjältegloria förstärktes genom flera böcker som gavs ut samtidigt 

med hans resor. Jarlbrink påpekar hur Stubbendotff bygger sin journalistpersona på prestationer 

som vävs in i reportagen och litteraturen som handlar om hans reportage. Han använde sitt 

nyhetsmaterial för att berätta om sig själv och skapar då sin egen subjektiva fiktion med en fond av 

verkliga händelse.  Jarlbrink diskuterar två reportageresor som Stubbendorff gjorde i polarvälden. 

Han vävde in sitt eget subjekt i narrativet genom att bygga upp händelserna i reportaget successivt 

med fakta och inslag av flera olika vittnesmål. Fokus flyttades mot hans egna upplevelser och själva

nyheten blev sekundär (Jarlbrink 2008). Hemma i Sverige återkom Stubbendorff veckovis med 

olika reseskildringar som presenterades i serieformat.  Äventyren i polarvälden fick en global 

spridning och återfanns i flera olika forum (ibid). Exotiska inslag var tidigt en populär genre i 
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svensk populärkultur och massmedia. 

5.3. Film och journalisten som hjälte

Aristoteles har definierat berättelse som att den har en början, en mitt och ett slut. Om vi håller oss 

till denna enkla men effektiva mall har vi en naturlig sluten form. En film har ofta en sluten form, 

likaså en roman, nyhetsreportage etc. Berättelsen har en början, en mitt och ett slut som ofta hålls 

samman med en osynlig kedja av orsak och verkan (Gillespie 2006). Om jag vill bredda och utvidga

min analys skulle jag kunna ha nytta av filmvetenskap och fältets teorier och terminologi. Film och 

television har en stor spridning och påverkat nyhetsbevakning och reportage fundamentalt. 

Filmmediet är också ett centralt medie i den digitala mediekonvergensen där traditionella former för

pressen utvecklar digitala plattformar. Etablerade forum för journalisten använder sig nu mer och 

mer av rörlig bild för att ackompanjera nyheter och reportage. Filmens påverkan för vår bild av 

hjälten är central och det går att hävda att mediet hjälpt till att skapa en generell uppfattning av 

hjälten som fått en global spridning. Den rörliga bilden underlättar också ett transmedialt berättande

och förstärker tex. hjälterollen för Persson & Schibbye som figurerat ofta i nyhetsbevakningen inför

och efter äventyret i Etiopien. 

I B-uppsatsen Journalisten går på bio (2015) diskuterade jag representationen av journalisten på 

den vita duken. Filmmediet är en av vår tids starkaste medier för hur vi uppfattar och tolkar bilden 

av en hjälte och hur en hjälte agerar. 

Den rörliga bilden har en stor påverkat på populärkulturen och är ett starkt medium när det kommer 

till gestaltning av vår värld. Nyhetsreportaget kom att bli en del av biografrepertoaren i och med 

journalfilmen. Det går att ta för givet att den rörliga bilden haft och har en stark påverkan på 

gestaltningen av vår tids hjälteroll och hur journalisten påverkats av detta. Dokumentärfilmen kom 

tidigt att saluföras som en direkt avspegling av verkligheten och ett sådant perspektiv passar också 

bra in på journalfilmen, nyhetsreportaget och journalistens roll.  Den digitala revolutionen har blivit 

en evolverande offentlighet där olika medier blandas, samverkar och påverkar vår värld. 

Mediakonvergens ger oss digitala verktyg och möjligheter att tolka och gestalta vår samtid 

hypervekligt. 

Bilden av journalisten har utvecklats, verkat och gestaltats genom rörlig bild och fiktionen och 

verkligheten har tillsammans förankrat flera olika uttryck i massmedia och populärkultur för rollen. 

Genom transmedialt berättande går det ofta att se hur journalisten får ta stor plats i det offentliga 

och ges en positionering som protagonist. Mediakonvergensen har underrättat det transmediala 

berättandet då digitala plattformar som datorn, surfplattan och den smarta telefonen samlar alla 
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traditionella medier i ett tekniskt verktyg. Journalistens arbete blir en ständig uppdatering i realtid 

och det sker en förskjutning närmare konsumenten.  Journalisten har ett större ansvar i den digitala 

världen då det ska förmedlas olika former av text: bilder, ljud, blogginlägg etc. Likt filmmediet- och

televisionens serieformat blir de en liknande form för nyhetsbevakning. Närheten till journalistens 

subjekt lyfter fram en identifikationsdiskurs där berättelsens protagonist blir journalisten. Hur 

påverkar en sådan utveckling nyhetsbevakning och saklighetens diskurs ? 

Flera olika medier som litteratur, radio och serier har tillsammans skapat en stark konnotation av 

vad en journalist är, hur en journalist verkar och hur en journalist ser ut. Knut Stubbendorffs 

reportageserie från polarvärlden under 1920-talet är en transmedial berättelsen då narrativet spänner

över flera medier och visar upp hjälten Stubbendorffs äventyr både i artiklar och flera böcker 

(Jarlbrink 2008). Inget av 1900-talets medier har haft en så stark genomslagskraft som den rörliga 

bilden. Det är i det mediet som bilden av journalisten kanske haft sin starkaste representation? I vår 

populärkultur har film och television uppnått en särställning och fått en global spridning. Den 

rörliga bilden är en stark förmedlare av berättelser och ingår i en större kontext, där olika medier 

kompletterar varandra. Många klassiska sagor, myter och historier har fått nya dimensioner genom 

rörlig bild. Film och television har haft en stor påverkan i den transmediala utvecklingen för 

journalisten och formen för berättande. 

Den journalistiska rösten har konkret utvecklats genom den rörliga bilden och synkroniserat ljud. 

En myndig (historiskt ofta manlig) röst som kommenterar skeendet gav helt nya möjligheter för 

avsändaren att kommunicera med mottagaren.  

Rörlig bild och filmmediet anammade strukturer för narrativa funktioner från redan existerande 

textformer som litteraturen och muntliga berättartraditioner. Här tycker jag att strukturalismen är 

intressant med Vladimir Propp och hans analys av ryska folksagor. Propp undersökte gamla ryska 

folksagor och såg hur flera element återkommer och finns med i de olika berättelserna. Han 

identifierar flera berättarstrukturer som folksagorna har gemensamt och som är återkommande i 

berättandet (Robertson 2005). 

Världen styrs av värderingar som formar kulturer och samhällen. Gamla texter som myter och sagor

hade ofta en funktion att lära ut skillnaden mellan gott och ont. Genom historiens gång har dessa 

berättelser levt vidare och ändrat form som anpassats till tidens ideal. Kategorisering har varit ett 

sätt att förklara världen och på det viset placerat in olika företeelser i bestämda fack. De gamla 

berättelserna använde sig av detta genom att ha stereotypa historier med förutsägbara slut. Även 

karaktärerna i dessa sagor var bestämda typer som var lätta att känna och placera i fack. Detta är än 

i dag tydliga knep för att underlätta berättelsen och få mottagaren att acceptera innehållet. Det har 
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alltid funnits behov av hjältar hos människor och sagoberättande var ett sätt att göra dem levande. 

Sagornas manliga hjältar stod för styrka, mod och slogs för det goda. De beskrevs ofta genom sina 

handlingar och fick tillmälen som ädel, ridderlig och orädd. Jag tycker att detta lever kvar än in i 

våra dagar på många plan i samhället. I vår samtid när massmedia handlar mer och mer om  

individualisering och subjektet istället för kollektivet är hjälteglorian ofta närvarande i 

nyhetsrapportering och det offentliga rummet. 

5.4. Arketyper och gestaltning 

”Arketyp” innebär en urbild, urtyp, urmönster, eller ett nedärvt sätt att tänka och känna. Det innebär

alltså ett mytiskt grundmönster, en återkommande karaktär,  bild, tema, berättelsemönster eller 

annat berättelseinslag, som funnits med sedan berättelsernas begynnelse. Arketyper har kommit att 

bli berättelsemässiga konventioner, som varieras på olika sätt. Arketypstudier bygger oftast på 

antropologi och psykologi – inte sällan psykoanalysen. Hjälten är en typisk arketyp och har genom 

historien utvecklats tillsammans med människan (Fredricksen  2001).

Carl Gustav Jung var en schweizisk psykolog, psykiatriker och författare som grundade tesen om 

analytisk psykologi. Jung såg det undermedvetna som något kreativt och skiljde sig i detta avseende

från sin läromästare Sigmund Freud. Jung myntade begreppet det kollektiva undermedvetna och 

menade att alla människor har gemensamma samlade erfarenheter i sina mentala rum. Detta innebär

enligt Jung att människor oberoende av sin miljö reagerar på liknande sätt när de ställs inför olika 

situationer. Centralt för hans teori är arketyper som finns i form av tex. symboler och företeelser och

frambringar känslor och stämningar. Jung är problematisk att luta sig mot i vetenskapliga texter 

men det är intressant att nämna honom och arketyper då det går att se hur hans teser går att använda 

empiriskt som tex. beslutsstrukturer för filmindustrin. Det finns en stark resonans hos en bred 

publik för det arketypiska som vädjar till känslor och det undermedvetna genom symbolladdade 

bilder.

Jung jämför människor med öar i en skärgård där de är åtskilda och individuella men under 

vattenytan är de sammankopplade. Jung intresserade sig för myter och religion och menade att 

innehållet i dessa startar processer i det mänskliga psyket (Fredricksen 2001). 

Det kollektivt undermedvetna i varje människa är nedärvt genom historien och kan jämföras med 

den biologiska evolutionen av människan. Med andra ord menar Jung att det går att göra en skiss 

över människans psyke likt det går att rita en bild över anatomin.

Enligt Jung kan man se begreppet arketyp ur olika synvinklar: För det första ”arketypen i sig”, 
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vilket är den grundläggande strukturen som alla människor delar och som finns djup inne i det 

omedvetna. ”Den personliga arketypen” är individuell och ryms i ”arketypen i sig” i olika varianter.

För det tredje använder Jung begreppet arketyp när han beskriver arketypiska bilder eller symboler, 

som finns tex. i sagor, drömmar och film. En fjärde tillämpning av arketyper är som förmedlare av 

kunskaper och ”sanningar” och används ofta av olika religiösa samfund. Symboler blir centrala i 

frambringandet av associationer som kan förena människor och öka förståelsen i den empiriska 

världen. Symbolik i film frambringar olika upplevelser och skapar reaktioner och samhörighet men 

också en individuell dialog med åskådaren. Detta blir en intressant teori att placera på vår samtida 

bild av en hjälte och hur en gängse bild delas av många människor. Detta blir något kulturbundet 

men även kulturbärande (ibid). 

Journalisten har en gestaltning som känns global då yrket/rollen är en modern hjälte som i teorin 

generellt ska fungera och symbolisera en tredje statsmakt. Ett kollektivt undermedvetet som delas 

av en massa är en intressant tanke som kan påverka imaginära band i ett förställd gemenskap och 

skapar möjligheter för generella gestaltningar. Går detta att jämföra med ett populärkulturellt 

genresystem där förväntningar och olika föreställningar utnyttjas men också krävs då det utgår från 

en etablerad stil och form ?  

I undersökningen kommer det offentliga rummet att vara en central del i diskussionen. Louis 

Althussers teorier om ideologi och Pierre Bourdieus tankar om television och habitus kommer att 

figurerar i analysen. Bourdieu diskuterar arv, miljö och värderingar som tydliga inslag i 

utvecklingen av individen. Habitus blir ett centralt begrepp som kan liknas vid en hårddisk där 

erfarenheter och dispositioner lagras. Olika fält ger upphov till och främjar olika former av kapital 

och habitus styr individens tycke och smak som i sin tur är produkten för val av livsstil (Bourdieu 

1993).  Blir då habitus, livsstil och smak något statiskt? Inte nödvändigtvis då habitus går att 

utveckla subjektivt genom upplevelser, utbildning och erfarenheter. Bourdieus tankar om det sociala

rummet går mycket väl att applicera på journalismen som är en spegel av de sociala rummen i 

samhället och visar upp en bild av rådande normer. 

Rikke Schubart diskuterar hjältar och fördjupar sin diskussion av de kvinnliga actionhjältarna i 

Super Bitches and Action Babes (2007). Schubart visar hur en ny bild av kvinnan kom att växa fram

under slutet av 70-talet och början av 80-talet. Hennes tankar kommer att beröras tillsammans med 

Pascalidous persona. 
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6. Kort om genre.

Nationalencyklopedin definierar genre på följande sätt : ” Typ av konstnärlig framställning med 

vissa gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer”(Nationalencyklopedin 2016). Detta är ett 

förhållningssätt går att ta för givet i vår kultur , där film, litteratur och teater är bara några exempel 

som går att koppla till ett gengersystem. Hollywoodfilm har ett nära förhållningssätt till genre och 

har genom åren exploaterat detta för att effektivt kommersialisera sina filmproduktioner. Jungs 

tankar om arketypiska mönster kom att få en stark påverkan på den så kallade blockbuster filmen 

under den senare delen av 1970-talet. Den ensamma starke protagonisten kom att figurera i fler och 

fler filmberättelser om hjälten i filmer som Rocky (1976), Star Wars (1977), Alien (1979) etc 

(Bordwell & Thompson 2002). Journalisten på vita duken är inte knuten till en viss genre utan går 

att identifiera i en rad olika genrer. Äventyr, thriller, detektiv är bara några olika gestaltningar som 

yrket förknippats med på biograferna. Det intressanta med den fiktiva journalisten ( i flera olika 

medier ) är att personan placeras lättvindigt utan problem i olika genrer. Detta känns socialt 

överskridande och gör journalistrollen representativ i flera olika sammanhang. Hur påverkar detta 

den empiriska journalistiken och journalisten? Filmmediets påverkan på sin samtida publik har 

diskuterats och problematiseras i olika forum och det är svårt att hävda det ena eller andra men att 

film har en stark närvaro i massmedia och populärkultur är obestridbart. Oavsett vilken kategori 

som journalisten fått i berättelsen är det för det mesta i en egenskap av hjälte. Journalisten löser ett 

mordfall, avslöjar politisk korruption eller skriver avslöjande artiklar om krigets fasor. Detta är en 

utveckling som går att se generellt i massmedia och populärkultur. I våra dagar ser vi dagligen olika

kategorier av journalisten i flera medier och oftast som hjälte och med starkt kulturellt kapital

7. Saklighetens  diskurs.

Bill Nichols för diskuterar den dokumentära filmen i böckerna Representing reality (1991) och 

Introduction to documentary (2010). Även om hans teorier fått kritik av andra filmforskare är hans 

tankar intressanta och fungerar bra för att ge en generell överblick för undersökningen. 

Dokumentärfilm har en lång historia och har varit del av biografrepertoaren från filmens födelse. 

Nicols menar, att den dokumentära filmen bygger sitt etos på ”saklighetens diskurser” (discourses 

of sobriety ), vilka skiljer sig från den fiktiva filmens ofta påhittade värld.

Vetenskapliga sanningar och de faktiska skeendet sätts i centrum i saklighetens diskurser som 

utesluter fantasi och sagor. Verkligheten och den faktiska världen är det primära.
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Han hävdar att den dokumentära filmen har som motiv att beskriva ”det sanna” och visa världen 

som den är. Vetenskap, ekonomi, politik, historia etc ingår i ”discourses of sobriety” (Nichols 

1991). 

Nichols menar vidare att dessa diskurser är instrument som påverkar världen och visar upp en 

verklighet som åskådarna kan identifiera sig med. Han hävdar att dokumentärfilmens status vilar på 

relationen och närheten till saklighetens diskurs och axlar ett ansvar mot publiken. Den verklighet 

som gestaltas kan utan förbehåll antas existera och var ifrån den verkliga historiska världen 

(Nichols 2010). 

Den dokumentära filmen likt de andra diskurserna eller samhällsinstrumenten arbetar för samhället 

och tar ett socialt ansvar. Han drar paralleller med diskurserna och samhällshierarkier där det sobra 

instrumenten åtnjuts en framskjutande position och trovärdighet. Dagspressen och televisionen är 

bra exempel på institutioner där hierarkin blir tydlig och där de mer sobra elementen har en mer rak 

och tydlig roll. Inom televisionen separeras ofta sakliga diskurser mot nöjen. Dokumentärfilmen 

hyser inte riktigt samma trovärdighet som tex. fält som vetenskap, politik och medicin som befinner

sig i nuet och är aktivt närvarande. Däremot reflekterar eller representerar dokumentära filmen den 

historiska världen och de sakliga diskurserna men utspelar sig inte i realtid och som del av vardagen

utan i sin form kan antas vara mer sårbar för fiktiv konstruktion och manipulation av händelser i sin 

framställning av argument. Dokumentärfilmens släktskap till den fiktiva spelfilmen i meningen att 

det estetiska uttrycket gör att avspeglingen av verkligheten inte lyckas vara sober i alla avseenden 

(ibid). Detta går att koppla till journalismen och hur det fältet också eftersträvar saklighetens 

diskurser för att erhålla trovärdighet och styrka att föra argumentation om vår värld och verklighet.

8. Dokumentärfilm och fiktionsfilm. 

Nichols hävdar att genom att den fiktiva spelfilmen reflekterar den kultur och den samtid som 

skapar den så blir den reflektionen eller avspeglingen central för mediet och det drabbar då 

dokumentären med sin närhet och släktskap till den fiktiva filmen. Hela filmmediet får därför utstå 

kritik för manipulation. Det blir blek reflektion av den historiska världen och lyckas inte nå alla 

kriterier för att kunna räknas till ett sakligt ”instrument” (Nichols 2010). Journalisten försöker att 

motverka detta med tillförlitliga källor och ett ädelt syfte. Kan då ett argument stärkas genom att 

profilera journalisten som en stark protagonist? En hjälte i berättelsen som verkar parallellt med 

nyhetsbevakningen?

Nichols diskuterar att all film kan betraktas som dokumentära då filmen är en representation av sin 
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tids sociala strömningar och fångar en rad olika aspekter från sin samtid. Vidare menar han att det 

inte är fiktionen i sig som skiljer dokumentärfilmen från den fiktiva spelfilmen utan att det som 

anses vara fiktionsfilm blir en önskeuppfyllande form av dokumentär och att den film som kallas 

för ”dokumentärfilm” är en social representation av världen. Pascalidous dokumentärserie följer 

denna form och världen hon visar upp har nyanser som är lätta att känna igen samtidigt som det 

finns inslag som är främmande. 

En dokumentär förväntas föra ett argument och ha en motivation att vilja påvisa och förändra något:

visa på fakta och sanningar på ett realistiskt och logiskt sätt. Argumentation och viljan att påverka 

är centrala motif i den dokumentära filmproduktionen. Dokumentärfilm förväntas följa de 

konventioner som de sakliga diskurserna ställer och ha motiv att vilja förändra något med fakta och 

sanningar i en logisk form. Fiktionen presenterar inte hur världen är utan, hur världen skulle kunna 

vara. Dokumentärfilmen har ett annat förhållningssätt: den sociala representationen blir tydlig då 

den värld som det handlar om liknar vår egen. Filmen representerar ett intresse och för ett argument.

Dokumentärfilm om det samhällssociala förväntas att till skillnad från spelfilm representera andra 

intressen: ett folk, klass, kön, etnicitet, politisk ideologi etc på ett implicit eller explicit sätt. Vi 

kallas tiggare synliggör en socialt utsatt grupps vardag och har ambitionen att väcka debatt och visa

upp samband mellan orsak och verkan. 

Redan på ett tidigt stadium kom den ickefiktiva filmen att få en relation med televisionen och 

förknippats med mediet. En koppling till utbildning och upplysning blev tydlig.

Bill Nichols säger att de båda filmtyperna får särskiljande drag genom hur åskådaren uppfattar och 

skapar förväntningar på filmerna. En fiktionsfilm skapar sin egen dieges och det som visas är ett 

iscensatt skådespel där mise-en-scene innehåller fiktiva element som representerar och uppehåller 

fiktionen. Skådespelarna skapar en fiktiv karaktär som utför fiktiva handlingar i en konstruerad 

värld.

Dokumentärfilmen har en position i den sanna historiska världen. Sociala aktörer fångas av 

kamerans blick och antas göra liknande saker även när kameran inte finns närvarande. Bilden 

fångar det som finns i tid och rum. Kamerans blick blir en presentation eller reproduktion av den 

värld som filmskaparna vill förmedla. Blicken hjälper till att föra argument. 

9. Modus. 

Den dokumentära filmens narrativa uttryck har delats in i sex olika kategorier, så kallat modus, av 

Bill Nichols. Han förklarar att de alla följer egna strukturer och stilistiska drag i uppbyggandet av 
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texten och har en linjär utveckling som ser ut på följande sätt: poetiskt (1920-talet), expositoriskt 

(1930-talet), observationellt (1960-talet), deltagande (1960-talet), reflexivt (1980-talet) och 

performativt (1980-talet) . Jag kommer inte att gå in djupare och diskutera olika modus i detalj men 

jag väljer att nämna Nichols kategorisering då jag vill lyfta fram den dokumentära filmen som 

påverkat form och stil för nyhetsbevakning, rapportering och journalistens roll. Vidare kommer jag 

dock att identifiera de dominerande modus som används i Vi kallas tiggare (och beröras i 438 

dagar) men då kontinuerligt i texten för att teckna en generell bild som hjälper analysen. 

Genom tekniska framsteg kom den rörliga bilden under 1930-talet att synkroniserats med ljud. 

Detta påverkade dokumentär film och nyhetsbevakning i biografsalongen som nu kom att 

ackompanjeras av en sk voice of god, en berättarröst som kommenterar, förklarar och styr skeendet 

för åskådaren. Ett direkt tilltal mot publiken som används än i våra moderna dokumentär filmer och 

nyhetsbevakning. Det deltagande moduset är också intressant för den här undersökningen då det har

en form som engagerar filmskaparen, journalisten i bild i skeendet. Det är intressant att vår samtida 

nyhetsbevakning ofta engagerar journalisten i nyhetsreportaget. Är detta ett uttryck för den allt 

starkare identifikationsdiskursen i massmedia? Det deltagande moduset är mycket tydligt i båda 

mina exempel Vi kallas tiggare och 438 dagar. Att använda en berättarröst är som nämnts ett starkt 

inslag för journalisten. Hur påverkar ”rösten” den andre ? Den, det eller vad som journalisten har 

som motiv att undersöka? 

10. Kort tanke om blicken, kvinna som hjälte.

Blicken i den fiktiva filmen kan tolkas som identifierande och projicerande av det egna subjektet på 

skådespelarna. Blicken är enligt Laura Mulvay maskulin och skapar en genushierarki där kvinnan 

blir objekt. Filmen exploaterar skopofilin på två sätt. Först genom att anpassa voyeurism på 

karaktärer, figurer och situationer. Sekundärt genom att skapa identifikation hos åskådaren med 

koppling till narcissism. Hon etablerade i sin analys av klassisk Hollywoodfilm att den manliga 

hjälten som aktiv och handlingskraftig. Han är central i filmens handling och utveckling. Det är han 

som styr ”blicken”. Kvinnans karaktär är mer passiv och besitter inte samma handlingskraft. Hon 

reduceras till offer och får vara objekt för den manliga karaktärens sexuella lust. I dokumentärfilm 

förmedlar inte kameran samma voyeuristiska ”blick”(Andersson / Hedling 1995). Detta går också 

att koppla till de flesta former för journalistik och nyhetsrapportering som har motiv att förmedla en

mer saklig och trogen bild av verkligheten. Nichols diskuterar Mulvays tes om den manliga blicken 

och menar att den inte går att tillämpa inom dokumentärfilmen:

”Mulvey's concern with the eroticization of the gaze and the gender hierarchy that 
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classic (Hollywood) narrative imposes does not translate directly into the terms and 

conditions of documentary production (…) The institutional discourses of documentery 

does not support it, the structure of documentary text does not reward it, and the 

audience expectatuion do not revolve around it” (Nichols 1991, 76).

Valerie Estelle Frankel undersöker den kvinnliga hjältinnans resa i myter och sagor i From Girl to

Goddess (2010) och menar att den finns skillnader mellan hjältens och hjältinnans resa. Hjältinnans

äventyr är en resa för att värna om och rädda sin familj. En kamp som inte utkämpas med vapen

eller på slagfält utan mer med list och uthållighet. Hjältinnan blir symbolisk med modern som den

ultimata feminina kraften. Frankel menar att kvinnorollerna är statiska och ytliga i gamla myter och

berättelser och inte ger någon rättvis bild av världen. Vidare menar hon att bilden är föråldrad och

endast erbjuder två alternativ: antingen att vara en hjälplös prinsessa som vill bli räddad eller vara

riddaren och anamma männens sätt att vara och då bli konturlös som kvinna. Hon fortsätter med att

slå fast att hjältinnans egentliga roll varken är att vara hjälten eller hans pris, utan sin egen. Dessa

gestalter har funnits redan i antikens myter och berättelser i form av gudinnor som kämpade mot

mörka makter (Frankel 2010). I våra dagar är det intressant att fundera över kvinnorollerna i det

offentliga och massmediala sammanhang som journalistkåren är en representant för.

11. Något om melodram.

Nichols diskuterar inte melodramen något djupare och kanske därför att den är så förknippad med 

fiktions film. Melodram som modus är också mycket användbart för att föra argument och försöka 

att påverka sin publik. Linda Williams definierar melodram i sin text The American Melodramatic 

Mode (2002) på följande sätt:

”A seemingly archaic excess of sensation and sentiment, a manipulation of the heart 

strings that exceeds the bounds of good taste” (Williams 2002). 

Den klassiska melodramen utvecklades vid teatern under 1700-talet och framåt. Genom en 

vidareutveckling från de klassiska dramerna blev melodramen ett uttryck för det moderna 

samhällets borgerliga kultur. Bengt Bengtsson diskuterar melodram i sin avhandling Ungdom i fara 

(1998). Han lutar sig mot filmskaparen och filmvetaren Rune Walderkranz när han diskuterar 

melodramen: ”funktionen av att vara ett socialiseringsinstrument genom att skapa ökad 

medvetenhet om beteendemönstrens roll i det borgerliga samhället, inskärpande vikten av en fast 

och osofistikerad moraluppfattning, övertygande om vikten av ett socialt förhållningssätt” 

(Bengtsson, 1998, 13f). Moraluppfattning från samhället lyfts fram och betonas i berättelsen. Brott 

lönar sig inte och konflikter som skapats avlöper lyckligt och den traditionella värdegrunden befästs
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(ibid). Melodram går generellt att se som ett verktyg med motiv att påverka våra känslor och genom

en sådan manipulation föra fram eller lyfta en argumentation i en text. Oberoende av om det är 

fiktion eller någon text som gör anspråk på att var dokumentär eller nyhetsrapportering är 

melodramatiska inslag i berättelsen ett effektivt verktyg för övertalning. Narrativ som vädjar och 

väcker intresse genom känslor för att övertyga är ett klassiskt retoriskt grepp. Janne Lindqvist 

Grinde sammanställer och ger en överblick av Aristoteles tankar om retorik i boken Klassisk retorik

för vår tid (2008). Pathos är den delen av retoriken som handlar om att väcka känslor. Tillsammans 

med ethos har pathos möjlighet att påverka budskap och berättelser och hur mottagarna (publiken, 

tittaren, läsaren etc) uppfattar innehållet (Lindqvist Grinde 2008). Det är intressant att fundera över 

melodramens funktion att lyfta känslor och retoriska funktioner. Melodramen skapar ett fokus på 

protagonisten, som ofta är en hjälte eller offer, i berättelsen och genom känsloyttringar attrahera 

publiken. Berättelserna lyfter fram subjektets upplevelser och vi som tittar identifierar oss och 

sympatiserar med protagonisten (Williams 2002). 

Jung säger att symbolism måste bära mening för att kunna skapa igenkännande. Religion och gamla

myter är bärare av mänskligt psykologiskt beteende och har haft en sedelärande funktion som 

urskilt skillnaden mellan gott och ont. Olika berättelser kämpar ofta med denna balans genom hela 

narrativet. Fiktiva hjältar och journalister är likt karaktärerna i gamla myter etc. Temat är inget nytt 

och har använts redan innan kristendomen i de gamla grekiska dramerna där protagonisten blev 

renad genom katharsis. Jungs teori om arketyper och deras påverkan i det mänskliga beteendet 

fyller en funktion som gör att åskådaren identifierar och känner igen flera vardagliga situationer 

som karaktärerna upplever. Detta förstärker känslan av realism och identifikation. 

Kvinnan som offer förstärks genom melodramen och hennes passiva situation i berättelsen som 

Mulvey problematiserar hjälper publiken att identifiera henne som utsatt och i behov av hjälp. 

12. Retorik. 

Jag kommer att beröra några retoriska termer i min undersökning, då det är av intresse för analysen.

Några centrala begrepp går att använda som generella verktyg som underlättar min diskussion om 

journalisten som hjälte i sin egen berättelse. Yrkesrollen arbetar med kommunikation och 

argumentation och det är intressant att nämna retorik. 

I artikeln Retoriken utgår från det talade språket som urform för all mänsklig kommunikation 

(1999) ger Brigitte Mral en bra definition av retorik: 
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”Retoriken utgår från det talade språket som urform för all mänsklig kommunikation. 

Utifrån dessa försöker man förstå övriga former av kommunikativa fenomen, som 

skrivna texter, bilder, musik, riter och andra meningsbärande handlingar ” (Mral 1999).

12.1. Ethos.

Jag vill här beröra det retoriska begreppet ethos som definierar hur talaren/avsändaren har för 

möjlighet att trovärdigt förmedla en text. Janne Lindqvist Grinde argumenterar för att ethos handlar 

om den karaktär som tillskrivs avsändaren när denne kommunicerar . Vidar menar han att talarens 

personlighet inte hör till de retoriska bevismedlen utan till de icke-retoriska. Ethos är de som 

avsändaren kan påverka under själva framförandet (Lindqvist Grinde 2008).

Lindqvist Grinde refererar till Aristoteles tankar om ethos där han identifierar tre huvudkategorier  

för avsändarens ethos: arete – dygder, phronesis- förnuftet och eunoia- vilja. 

Mral diskuterar i artikeln Motståndets retorik (2003) retoriska genusrelationer där primärt och 

sekundärt är intressanta teser hon lyfter fram. Hon hävdar att ethos är ett retorikens centrala begrepp

men att de är olika för män och kvinnor. Detta är något som etablerats genom historien där männen 

är de som varit mest aktiva i offentligheten och var de som ”talade”. Kvinnan har under många 

långa århundraden befunnit sig i en sekundär position och inte tillåtits att tala med samma auktoritet

som männen. Primärt ethos är något avsändaren redan besitter och har med sig in i talet/texten. Mral

menar att detta påverkar de som lyssnar på den som talar då människor med starkt ethos har en stark

position för att lyfta en argumentation (Mral 2003). Det primära ethos som Mral diskuterar är 

avsändarens uppfattade trovärdighet utanför texten som förmedlar subjektets persona. Sekundärt 

ethos är de retoriska kunskaper avsändaren besitter och skapar under ”talet” (ibid). Det är en 

intressant tes att avsändaren besitter ett primärt ethos och inte bara något som växer fram under 

kommunikationen av texten. Detta bryter mot Aristoteles definition av ethos där så kallat primärt 

ethos inte är del av de retoriska bevismedlen utan de icke-retoriska och att om publiken uppfattar 

avsändare god skapas även ett gott ethos hos denne. Arete, phronesis och eunoia är de retoriska 

handlingar som skapar detta och inte avsändarens primära ethos (Lindqvist Grinde 2008).  

Primärt ethos är intressant att lyfta fram för journalistens trovärdighet. I vår (post)moderna 

nyhetsflöde krävs det tydlig återkoppling till källor för att kunna förmedla trovärdiga nyheter och få

en plats i det offentliga rummet. I offentligheten konstrueras journalistens ethos kontinuerligt och 

påverkar symboliska och kulturella kapital. Detta skapar en möjlighet att skapa ett primärt ethos 

som förstärker argumenten som lyfts fram. 

12.2. Pathos.
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Det är av intresse för undersökningen att även nämna pathos som är förmågan att väcka 

känsloyttringar hos publiken. Avsändaren har behållning av att spela an på känslorna för att övertyg 

texten som kommunicerats (Lindqvist Grinde 2008). Den rörliga bilden har ofta anammat en 

melodramatiska form för sitt budskap. Det är viktigt att skapa känsloyttringar för att lättare skapa 

vinnande argument för sitt narrativ. Detta är något som monomyten arbetar med att förstärka. 

Identifikation samtidigt som publiken sympatiserar med hjälten ger berättelsen en effektiv effekt för

att uppfattas som attraktiv. 

Janne Lindqvist Grinde : ”Pathos handlar om att försätta åhörarna i ett känsloläge som gör att de 

övertygas om din synpunkt” (Lindqvist Grinde 2008, 82). Detta påminner om melodramens 

funktioner och är också av intresse hos den dokumentära filmen som vill väcka engagemang. 

Aristoteles har en utförlig diskussion om känslor och hur de bäst väcker engagemang hos publiken 

men det som är viktigast är konkretion och uppriktighet. Ett ärligt engagemang stärker argumentet 

tillsammans med konkreta detaljer och exempel (Lindqvist Grinde 2008).

12.3. Logos.

De sakliga bevisen som avsändaren använder i sitt argument (eller text) för att övertyga mottagaren 

kallas i klassisk retorik för logos (Lindqvist Grinde 2008). Det går att se hur Nichols resonemang 

om saklighetens diskurs hör till logos argumenten. Journalisten har också ofta en teori eller tes som 

behöver bevisas eller artikel med argument som förstärks genom att olika bevis presenteras för 

läsaren eller tittaren. Genom att använda sig av klassiska entymen eller paradigm kan avsändaren 

befästa sin argumentation och sälja in meddelandet till mottagaren. 

Ett entymem är ett generellt påstående  som ofta vädjar till uppenbar logik medan paradigm är ett 

argument som lyfts fram genom ett konkret exempel som vädjar till känslor och påminner om det 

melodramatiska (ibid). De retoriska argumenten vädjar till mottagaren att godta ett ett särskilt 

önskvärt och stipulerat bör ur ett rimligt är, tex. Sverige är ett rikt land, därför måste EU-migranter 

få komma hit och tigga för sitt uppehälle. 

Vi kallas tiggare har flera skeenden med talande bilder av hur utsatta EU-migranternas liv är och det

är svårt att värja sig eller att argumentera mot dessa. Persson & Schibbyes reportagebok 438 dagar 

har en undertext på bokens framsida (placerad under titel) där det står : ”Vår berättelse om 

storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar”. Detta ger omgående en konkret inblick i vad

boken kommer att  handla om och tillsammans med en suddig bild på de båda protagonisterna ett 

helt logiskt anslag.  Nichols tankar om den dokumentär filmen är även här intressant då de retoriska 

begreppen går att använda för dokumentär filmanalys. De teorier som Nichols diskuterar passar in 

på den journalistiska fältet som också eftersträvar det sakliga och trovärdiga. Det är intressant att 

fundera över hur ethos och pathos lyfts fram på bekostnad av logos i många sammanhang. 
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Trovärdighet och melodram som väcker känslosvall är effektiva argument och kanske mer effektiva 

i dagens offentlighet än det sakliga argumentationen? 

13. Filmmediets ethos och etik.

Nichols funderar över en hur sociala aktörer påverkas när de deltar frivilligt eller ofrivilligt i 

dokumentära skildringar? Vilket etiskt ansvar har upphovsmannen när han producerat sin film och 

hur ska de sociala frågorna som argumenteras avvägas när de ska gestaltas tillsammans med 

människor (Nichols 2010). Detta är en adekvat fundering och går mycket väl att ställa för 

journalistens arbetsmetoder. Nichols diskuterar dokumentärfilmens röst med spelfilmens stil och 

form där han hävdar att regissörens motiv och perspektiv är det som påverkar representationen och 

den filmiska rösten. Detta påminner om den fiktiva spelfilmens auteurteori där filmens regissör 

identifieras som konstnärlig upphovsman och sätter sin tydliga prägel på verket (ibid). I en 

dokumentärproduktion är det ofta flera olika röster som samsas om utrymmet i bild och det kanske 

inte blir lika tydligt vem avsändaren är.

Michael Moore som är en känd dokumentärfilmare som ofta använder sig av den fiktiva filmens stil

och form i sina produktioner. I filmer som Roger and Me (1989), Bowling for Columbine (2002) 

och Fahrenheit 9/11 (2004) är han mycket deltagande i berättelsen och den röst som är mest tydlig 

är hans egen. Mycket medvetet placerar han sig själv som hjälte i filmerna narrativ. Werner Herzog 

är en mångsidig filmskapare som rör sig mellan fiktionsfilm och dokumentärfilm och har av många 

getts epiteten auteurregissör. Han har ofta en mycket mer nedtonad position för sin person. I filmen 

In to the Abyss (2011) har han ett expoistorsikt modus tillsammans med ett deltagande i form av 

intervjuare av de sociala aktörerna. Herzog syns aldrig i bild eller nämns vid namn utan är bara 

representerad genom en berättarröst och en röst som ställer frågor till de sociala aktörerna. Fokus 

placeras på dem som dokumentären vill berätta om och deras berättelse. Åskådarna behöver inte 

konfronteras med upphovsmannens person. Pascalidou och Persson & Schibbye har alla en position 

som påminner starkt om Moore. De är är i fokus och vilka berättelsen utspelas och utvecklas kring. 

De, likt Moor, gör ett avslöjande samtidigt som de upplever någon form av äventyr och de vill alla 

vara en hjälte i våra ögon. Journalisten som lyfter fram sig själv som protagonist får en hybrid 

position mellan saklighetens diskurs och fiktion där subjektet hamnar i fokus. Det är då adekvat att 

ställa frågan hur nyhetsbevakningen påverkas av subjektet. En protagonist som likt hjälten kliver ur 

sin värld in i den magiska gör något med berättelsen. Kommer då inte de sociala frågor och aktörer 

som var motivet för texten att marginaliseras då protagonisten befinner sig mitt i berättelsen och 

delar upplevelsen?
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Ett intressant exempel ur filmhistorien är Las Hurdes: Tierra Sin Pan (1933) av Luis Buñuel.  

Filmen handlar om en avlägsen region i Spanien uppe bland bergen där människorna lever mycket 

spartanskt och fattigt långt från den moderna civilisationen. Buñuel använder sig av ett expositoriskt

modus där berättarrösten förkunnar flera absurda påståenden om människorna som lever i den lilla 

byn. Filmen har ett fiktivt narrativ men kan tolkas vid första anblicken som en dokumentär 

filmproduktion. 

Buñuel som filmskapare kan inledningsvis tyckas ha ambitionen att ge en presentation av samhället 

och människor som existerar i välfärdens periferi att ge de marginaliserade en röst. De sociala 

aktörerna ”spelar upp” sin vardag och händelser som den rymmer. Filmen har drag av det 

performativa moduset som går ett steg längre och framhäver objektiva sanningar genom 

filmskaparens subjektiva upplevelser. Frågan om vad kunskap är lyfts fram och representeras på ett 

fysiskt sätt genom filmskaparens ögon. Åskådaren ställs inför etiska frågor och får själv ta ställning.

Att avhandla ämnen på detta sätt projicerar den subjektiva sanningen på åskådaren och väcker 

sympatier. Moduset är som nämnts ovan ofta mindre retorisk och arbetar med känslomässig 

argumentering och etablerar en relation med åskådarna och skapar engagemang (Nichols 2010). Det

är ambitionen att de ska tolkas som att subjekten uppträder i sin sociala verklighet och att detta ska 

skapar medkännande och argumenterar budskapet. Åskådarna gör en subjektiv läsning av filmen 

och identifierbara sig med händelser och sociala aktörer. Nichols betänklighet angående det 

performativa moduset riktas mot att ju mer en dokumentär drar uppmärksamhet till sig själv ju 

längre bort kommer den från vad den vill säga (Nichols 2010). 

Stella Bruzzi kritiserar Nichols i sin bok New Documentary (2006) för att vara för kategorisk i sin 

beskrivning av moduset. Hon har en bredare syn på det performativa moduset och menar att det 

innefattar både den deltagande filmmakaren och även någon annan som står för subjektiva skeendet.

Själva utförandet är det viktiga och vem som agerar är sekundärt enligt henne (Bruzzi 2006). 

Subjektens uppträdande i sin sociala verklighet skapar medkännande och argumenterar budskapet. I

detta avseende ifrågasätter hon Bill Nichols uppfattning som betonar att performativ modus kräver 

en aktivt deltagande filmskapare som visar en objektiv sanning genom sina egna subjektiva ögon 

och är saklig och inom ramen för ämnet som förmedlas. Här befinner sig Pascalidou då hennes 

deltagande i berättelsen har som motiv att blottlägga objektiva sanningar. 
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14. Vi kallas tiggare.

(Tobbesmedieblogg. 2016)

Vi kallas tiggare är en dokumentärserie i tre delar producerad och visad i SVT. Serien har som 

motiv att belysa och undersöka generellt de EU-migranter som åker till Sverige för att tigga ihop 

pengar. Debatten om EU-migranterna är under senare år ständigt aktuell i massmedia och det hörs 

flera olika röster om människorna som befinner sig i landet för att tjäna pengar främst genom att 

tigga utanför och omkring centrala butiker. Tiggare i den samtida gatubilden är inget nytt fenomen 

men under senare år har det skett en markant ökning och det går att påstå att tiggande människor 
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blivit en del av gatubilden i de flesta städer i Sverige. Det blir på ett plan ett nationellt fenomen och 

engagerar många olika åsikter. Motivet att producera en dokumentär känns uppenbara då det är så 

påtagligt i vår vardag. De människor som befinner sig i samhället som EU-migranter för en 

marginaliserad tillvaro och befinner sig i periferin av social gemenskap och är inte delaktiga i det 

svenska samhället. Deras vara eller icke vara väcker starka känslor och politisk handfallenhet. En 

saklig undersökning av de många människor som befinner sig i Sverige för att tjäna sitt uppehälle 

genom tiggeri är mycket motiverat och SVT:s ambition att ge gehör åt detta går inte att bestrida.

Vi kallas tiggare har ett serieformat på tre avsnitt med olika underrubriker:

Avsnitt 1:. Välkommen till lägret i Borås. Vilka bor där? Vem åker Porsche? Vi möter Flori som 

blivit förskjuten av sina föräldrar då hon gift sig med en rom, Mihai som letar jobb och Clara som 

blir anklagad för att bo i ett palats.

Avsnitt 2: Är det vårt ansvar att hjälpa och i så fall hur? Åttabarnsmamman Ramona tar barnen till 

skolan, Flori söker jobb på gatutidningen Faktum och Siinto bjuder in fler att bo i Boråslägret .

Avsnitt 3: Vad gör Rumänien för att hjälpa sina medborgare? Alexandra Pascalidou åker till 

Rumänien i Mihais minibuss, besöker det fattigaste området i Buzau och träffar ministern i 

Bukarest som är ansvarig för att hjälpa de mest utsatt. (svtplay.se/video/7972714/vi-kallas-

tiggare/vi-kallas-tiggare-sasong-1)

Bara genom att ta del av de enkla och korta innehållsförteckningarna för varje avsnitt ges det en 

överblick hur dokumentärserien är uppbyggd. Avsnitt 1 får tittaren genom det subjektiva mötet vill 

Pascalidou visa människorna bakom epiteten tiggare. Hon vill genom möten med individen 

undersök vilka motiv som ligger bakom EU-migranternas beslut att resa till Sverige och tigga 

pengar. 

Avsnitt 2 behandlar vår position i Sverige och det eventuella ansvar vi har för de människor som 

befinner sig i periferin i vår vardag. De är ofta närvarande i vår absoluta närmiljö men är ändå 

osynliga och stark marginaliserade. Politiska makthavare får komma till tals och det politiska 

ansvaret diskuteras. Samtidigt möter tittaren privatpersoner som bestämt sig för att hjälpa EU-

migranterna med bostäder ,kläder, mat etc. 

Avsnitt 3 flyttar fokus till Rumänien och Pascalidou åker med några av dokumentärseriens sociala 

aktörer till deras hemby i Rumänien. Vilket politiskt och socialt ansvar har de rumänska 

makthavarna?  
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Vi kallas oss tiggare har som mål att ge tittaren en övergripande bild av EU-migranterna och de 

politiska utmaningar och frågor som ackompanjerar den sociala kontexten som möjligt. Pascalidou 

spelar an på sin egen persona då hon själv är född i Rumänien av Grekiska föräldrar som flytt från 

militärjuntans förtryck i Grekland. Hon och familjen flyttade ett år senare till Sverige där hon är 

uppväxt. Genom sin bakgrund får hon (av sig själv) en position närmare EU-migranterna då hon har

en bakgrund som härstammar från Rumänien. Detta förstärks än mer av att hon har språkkunskaper 

av rumänska och kommer på så sätt nära de sociala aktörerna som hon intervjuar. 

Pascalidou betonar mjuka värden då hon har motiv att undersöka EU-migranternas utsatthet och 

människorna bakom epitetet som tiggare, romer eller zigenare. Stereotyper som ofta historisk sett 

haft en negativ klang och konnotation av ett utanförskap dit det är svårt att bygga broar. 

Dokumentärserien strävar efter av att vara personlig och komma människorna i berättelsen nära. 

EU-migranterna porträtteras som subjekt med personlig känslor och Pascalidou ges en vårdande 

position. Hon lyssnar och ställer givna följdfrågor och flera skeenden har en stark melodramatik 

form. Exempelvis låter Pascalidou tittaren stifta bekantskap med sjuttonåriga Flori som förskjutits 

av sin familj då hon valde att gifta sig med en romsk man. Hon har lämnat sin ettåriga son hemma i 

Rumänien för att komma till Sverige för att tigga ihop pengar för sitt uppehälle. Pascalidou väljer 

att regissera in henne i berättelsen genom att placera henne i en gråkall vardag där de båda möter 

varandra till synes spontant vid en busshållplats i Borås. Flori ger ett fruset intryck och är inbyltad 

och dold genom lager av kläder som skyddar mot kölden. Pascalidou får fram hennes historia 

genom väl valda frågor som resulterar i en tragisk berättelse som vädjat till våra känslor. Flori är 

stillsam och visar inte  några större känsloyttringar trots utsatta läge i livet. Pascalidou fyller ut de 

saknade känslorna genom sitt agerande i mötet. Hon gestikulerar och agerar livligt och visar 

förstärkt sympati för Floris situation och drar bokstavligt ur henne mer detaljer som kan fylla ut den

bilden som hon vill förmedla. Pascalidou breder ut och fyller mice-en-scéne och Flori blir hennes 

rekvisita. Liknande scener återkommer genom hela serien och blir produktionens starkaste inslag. 

De personliga livsödena kontrasteras mot varandra. Många är i Sverige för att tigga ihop pengar för 

sin familj och många har barn som behöver gå i skolan. Några är svårt sjuka och behöver pengar till

medicin och svåra operationer. De delar en gemensam kultur och utanförskap men är alla olika 

individer som Pascalidou vill ge en röst. 

Pascalidou lämnar sin egen värld och ger sig ut i vardagen för att möta EU-migranterna i deras 

värld. På ett plan delar vi alla samma vardag och värld men Pascalidou vill visa att så inte är fallet. 

Även om Vi kallas tiggare är en dokumentärserien om verkliga sociala aktörer går det att identifiera 

flera steg från monomyten. Hjältens vardag, äventyret kallar och hjältens tvekan inleder avsnitt med
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flera olika funderingar över EU-migranternas närvaro och öde i Sverige. Hjälten får stöd och hjälp 

av en mentor som ger henne ett magiskt föremål. I detta exempel är det Pascalidous egen mor som 

stöttar dottern inför äventyret och ger henne två lexikon för att bättre kunna göra sig förstådd i den 

magiska världen. Hon möter flera människor på sitt äventyr och en rad olika hinder i form av 

fördomar och aggressiva möten av från samhället som har starka åsikter om EU-migranternas vara 

eller icke vara. 

Hon möter  människorna som är i Sverige för att tigga med sin egen ideologiska värdeskala. På ett 

plan blir hon då en god kraft som vill hjälpa de utsatta människorna men också en representant för 

hegemonin. Elddopet och striden är mer symbolik än fysik då motståndet är sociala, politiska och 

fördomsfulla strukturer. Pascalidou gör en resa till Rumänien som breddar hennes och tittarna 

perspektiv. Att skapa förståelse och insikt är motivet bakom serien och Pascalidous resa  förstärker 

detta effektivt men även hennes egen persona som hjälte. Vägen tillbaka till vår värld är kantad med

eftertanke utan att utmaningarna som omgärdar EU-migranterna har fått sin upplösning. Det 

kvarstår fortfarande en rad olika frågor men det var inte detta som var motivet med äventyret. 

Pascalidou är berikad efter sin resa i form av kunskaper och insikter. Hon har synliggjort några 

individer ur en stereotyp massa. Detta nyanserar frågan om EU-migranternas närvaro i det svenska 

samhället och ger en dimension som blir svår att värja sig emot. 

Pascalidou kommenterar själv Vi kallas tiggare i en intervju i SvD 3/4-16 :

”När jag mötte ett trettiotal av dem var de först en stor, mörk, tilltufsad, tandlös massa. 

Så småningom, och det tog inte alls lång tid, så började jag se dem som individer. De 

klev ut ur skuggorna och den ena var den här roliga, en annan en knäppgök, en tredje 

drack för mycket. Serien handlar om människorna och ligger långt från de politiska 

parollerna och debatterna om att förbjuda tiggeriet” (svd 2016).

Pascalidou förstärker sin egen journalistiska roll genom transmedialt berättande och gör sig själv till

ett föredöme, en hjältinna som vågar ut i det okända och får den ansiktslösa massan att få mänskliga

konturer. Människoöden gestaltas och filtreras genom hennes ögon. Det känns som om det 

melodramatiska berättandet är ett medvetet val genom hela serien. 

Serien blandar de olika modus som Nichols identifierat och diskuterat för den dokumentära filmen. 

Framförallt använder Vi kallas tiggare det obsevationella, expositoriska och deltagande moduset.

Dokumentärserien använder flera olika modus för flera motiv som ska förstärka berättelsen. Det 

observationella moduset låter åskådarna via kamerans position som en fluga på väggen själva 
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analysera det som visas utan att styras av en berättarröst eller textskylt. Målet är att integrera 

åskådarna med de sociala aktörerna och att de i sin tur är omedvetna om att kameran existerar.  

Bilder och skeenden som utspelar sig helt naturligt, omedvetna om den iakttagande och 

registrerande kameran. Ett skeende som skulle ha utspelat sig i alla fall om kameran och 

filmskaparna inte varit närvarande (Nichols 2010). De inledande scenerna får åskådaren bevittna en 

social händelse som förstärker känslan av dokumentär och en trovärdig frågeställning av vår 

samtida verklighet. Det expositoriska moduset med en stark och tydlig berättarröst presenterar 

ramverket för berättelsen och lyfter fram protagonisten Pascalidou. Efter en kort bakgrund med 

motiv att förstärka hennes ethos börjar berättelsen.

Deltagande moduset är tydligt närvarande i flera scener där Pascalidou aktivt skapar interaktion 

mellan sig själv och de sociala aktörer som hon intervjuar och vill berätta om (Nichols 1991). 

Dokumentärserien har även drag av det performativa moduset som går ett steg längre och framhäver

objektiva sanningar genom filmskaparens subjektiva upplevelser. Frågan om vad kunskap är lyfts 

fram och representeras på ett fysiskt sätt genom filmskaparens ögon. Åskådaren ställs inför etiska 

frågor och får själv ta ställning.

Att avhandla ämnen på detta sätt projicerar den subjektiva sanningen på åskådaren och väcker 

sympatier. Moduset är ofta mindre retorisk och arbetar med känslomässig argumentering och 

etablerar en relation med åskådarna och skapar engagemang. Detta är tydligt i Vi kallas tiggare där 

starka känsloyttringar används genom hela berättelsen. Pathos används som argument men vad gör 

detta för sakfrågan? 

Det är intressant att lyfta fram några retoriska aspekter i min analys av Vi kallas tiggare. Mrals 

tankar om primärt/sekundärt ethos är tydligt då det är uppenbart att dokumentärserien utnyttjar 

Pascalidou som ikonisk protagonist. Hennes persona är etablerad i det offentliga rummet och i 

massmedia där hon verkat under flera år. På hennes egen hemsida (pascalidou.se ) beskriver hon sig

själv : ”Journalist, programledare, författare, föreläsare. Bloggare (…)” etc. Genom att utnyttja 

Pascalidou (uppfattade?) kulturella kapital och massmediala erfarenhet ges serien en form av 

saklighetens diskurs och den känns socialt angelägen. Pascalidous persona har en lång utveckling 

genom transmedialt berättande i det offentliga. Hon har figurerat i olika sammanhang och arbetet 

genom olika medier under lång tid. Hennes engagemang för sociala frågor är väldokumenterad, inte

minst på hennes egen hemsida och blogg. 
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14.1. Alexandra Pascalidou. 

Mrals tankar om primärt och sekundärt ethos är viktiga att nämna i serien. Pascalidou har en stark 

position i svensk massmedia och har lång erfarenhet av det offentliga och att arbeta med den 

rådande doxan. Hon sammankopplas med SVT och Sveriges radio som är två mediala arenor hon 

har arbetar  för. Detta ger henne en aura av saklighetens diskurs som går att koppla till det svenska 

monopolet för radio och television. De båda medierna har under historien haft en stark koppling till 

saklighetens diskurs som Nichols diskuterar och har arbetat med stadgar för folkbildning och 

kvalitet. Kopplingen till staten går inte att ignorera och blir ytterligare en sorts garant för Pascalidou

av att budskapet och serien är på ett plan politiskt sanktionerad. Som representant för SVT placeras 

produktionen per automatik in i det politiska uppdrag bolaget hävdar på sin hemsida:

”Ett oberoende medieföretag i din tjänst

SVT har ett public service-uppdrag. Vi är ett oberoende medieföretag i allmänhetens 
tjänst.

• SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via

tv, webb och andra publiceringsformer.

• SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, 

folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och det ska vara tillgängligt för alla 

oavsett förutsättningar och bakgrund.

• SVT speglar och finns i hela landet.

• SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och 

andra intressen i samhället. Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och 

omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet.

• SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker du inte att vi är det kan du skicka en 

anmälan till Myndigheten för radio och tv” (SVT  2016)

Hennes renommé sammanfattas i SvD  3/4-16 i en intervju inför premiären på SVT av Vi som 

kallas 

tiggare: Mosaik (SVT), Som sagt, Förkväll (TV4) , Ring P1. P1 Debatt, lett Melodifestivalen i 

Grekland och Sverige 2005, OS i Aten 2004/SVT (SvD 2016).
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Louis Althussers ideologiska teser blir här av intresse då det inte går att utesluta att en public 

service form för etermedier (sanktionerad av staten genom skattemedel) förhåller sig jävig inför 

rådande ideologiska diskurser. Althusser menar att ideologisk attraktion ligger inte i första hand i 

vad den hävdar om verkligheten eller i det falska medvetande som skapas, utan i den 

kommunikation, där ideologin interpellerar till individen. Det är vi som individer själva som 

upprätthåller ideologins makt genom att svara ja och identifiera oss med den. Ideologin berättar och 

befäster de klassiska och traditionella myterna om världen och människorna. Det är dock 

interpellationen till individen som förstärker ideologins maktposition och gör att den upprätthålls. I 

Vi som individer finner vår plats i ideologiska mönstren och uppfattar att ideologin subjektivt 

kommuniceras med oss vilket fungerar som en drivkraft och vi får då vår världsbild och oss själva 

representerade och konstaterade (Althusser 1969). 

Althussers menar att ideologin är som en ofrånkomlig del av samhällets reproduktion och något 

som ofta upprätthålls hos subjekten omedvetet. Journalistens perspektiv i nyhetsbevakningen och 

rapportering utgår från traditionella stadgar av saklighetens diskurs och en kontext som är tänkt att 

vara oberoende och opartisk. Men går det att bortse från en nära osynlig ideologisk och hegemonisk

påverkan? När Pascalidou möter EU-migranterna eller Persson & Schibbye intervjuar människorna 

i Afrika har de med sig sin egen ideologiska måttstock. Det är tydligt att de är den västerländska 

värderingsskalan som är gällande. Den västerländska liberalismen och humanismen är en osynlig 

måttstock som både Pascalidou och de båda journalisterna i 438 dagar praktiserar. 

Statsapparatens närvaro i radio och tv går att problematisera med Althussers tankar. Genom att 

utnyttja en stark kommersialisering av medier går det att befästa ett falskmedvetande (Mats 

Dalkvist 1998). Detta är närvarande i Vi kallas tiggare då Pascalidou genom hela serien har en 

osynlig måttstock där hon jämför EU-migranternas situation med den svenska (imaginära?) 

hegemonin. Kommersialiseringen är påtaglig både i fallet med Vi kallas tiggare och 438 dagar. 

Båda produktionerna blir en stark plattform för socialt-och kulturellt kapital. Detta motiverar flera 

transmediala berättelser i en rad olika medier. Vidare blir det uppenbart att Pascalidous medverkan i

dokumentärserien passar bra in i hennes massmediala persona och förstärker och konstaterar hennes

varumärke i media. En liknande utveckling har även Persson & Schibbye med sitt verk som fått en 

given plats i den moderna journalistiska berättelsen. Deras öde påminner om Stubbendorffs 

reportageresor i den arktiska världen och båda berättelserna har en form som påminner om 

varandra. Motivet för resan blir sekundärt i förhållande till subjektens egna upplevelser. 

Protagonisternas upplevelser och äventyr är i fokus och hjältens resa är behållningen för 

allmänheten. Både Pascalidou och Persson & Schibbye verkar och arbetar på en satt ideologisk 

spelplan i en vi mot ett dom struktur. 
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Televisionens offentlighet erbjuder något annat än det utbyte som Habermas diskuterade i Borgerlig

offentlighet (1961). Kommersialiserat innehåll förpackas lättsmält för att attrahera en så bred publik 

som möjligt. Bourdieu diskuterar televisionen i boken Om televisionen: följd av Journalistikens 

herravälde (1998). Han ställer sig frågande inför hur samtida intellektuella attraheras av 

televisionen som medie? Bourdieu hävdar att televisionen ger en illusion av existens: Att vara är att

synas, att synas i en televiserad dokumentärserie ger en stark tillgänglighet i det offentliga då 

Sveriges television har ett starkt och etablerat etos. 

Tv och televisionen är en av vår tids starkaste medier och arena i det offentliga för rörlig bild och en

stark attraktionskraft som socialskådeplats. Denna offentlighet har en påverkan och betingar ett 

narcissistiskt behov av att delta i en televiserad offentlighet (Bourdieu 1996)).

En sådan tes stärker tanken om hur det offentliga kommersialiseras och att vad som presenteras som

innehåll är sekundärt till en form som i förstahand har motiv att passa en bred massa och hur ett 

starkt ethos i fältet underlättar att sälja argumenten och protagonisten. 

Pascalidous sekundära ethos kommer bland annat. fram i arbetet med mice-en-scene och i de 

intervjuer som dokumentären visar upp. Mice-en-scene förstärker skeendet under intervjuerna och 

de budskap som just då eftersträvas. Samtidig liter inte Pascalidou riktigt på att bilden ska tala för 

sig själva utan väljer ofta att kommentera och förstärka innehållet för tv-tittaren. Hennes sekundära 

ethos förstärks effektivt av att hon så lättvindigt finner sin plats hos de sociala aktörerna. Detta 

underlättas av att hon har en språklig bro att använd för att komma de människor hon träffar än 

närmare än tex. Jan Josefsson. Han är en känd journalist också på SVT och har i fler program 

undersök EU-migranterna i Sverige  för Tv-programmet Uppdrag granskning (SVT).  Han är dock 

helt beroende av en tolk under alla möten med EU-migranterna, vilket tydlig distanserat honom från

de människor han försökt att intervjua. Pascalidou låter de social aktörerna komma till tals och tala 

till punkt vilket än mer förstärker hennes sekundära ethos. Hon både låter dem ta plats i berättelsen 

men är också den som kryddar den genom att styra samtalen. Josefsson har ett stabilt och etablerat 

primärt ethos. Hans åtnjuter en stark journalistisk position och har en aura av saklighetens diskurs 

tillsammans med ett högt kulturellt och socialt kapital. Detta till trots blir hans sekundära ethos 

lidande i exemplet med EU-migranterna. 

Pascalidou förstärker sitt primära ethos mycket medveten genom att lansera serien Vi som kallas 

tiggare med ett reklammaterial. Flera bilder från serien har lanserats på internet och SVT:s 
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hemsida . Den mest intressant är en bild som påminner mycket om en traditionell filmaffisch. På 

den poserar Pascalidou melodramatiskt mitt på i centrum med armarna omkring sig själv och med 

blicken fäst vid horisonten. Hon är iklädd enkla kläder som påminner om, EU-migranternas 

utstyrsel. Ansiktet uttrycker allvar. I bakgrunden syns flera olika skeenden och sociala aktörer samt 

Pascalidou själv med ett litet barn i famnen åter igen blicken i fjärran. Detta är intressant då 

affischen är mycket melodramatisk och vädjar till våra känslor. Det är uppenbart att det är detta som

motiverat affischen och att placera Pascalidou som hjälte och protagonist mitt i berättelsen. 

Tillsammans med hennes primära och sekundära ethos blir motivet att väcka tittarens känslor ett 

starkt inslag. Även om serien arbetar med logos och försöker att finna argument är det 

melodramatiska inslagen som fungerar bäst. De sociala aktörernas öde och historia är de som är  de 

starkaste argumenten och navet i berättelsen. Melodramatiska känslor ska lansera serien och är de 

främsta retoriska argumenten men blir på affischen paradoxala då Pascalidou placeras i centrum 

med utsläppt hår som påminner om en filmstjärnas pose. EU-migranterna reduceras till rekvisita 

och blir motsägelsefullt nog anonyma. Blicken fästs vid Pascalidou vilket affischen har som motiv. 

Mulveys tes om blickens kraft kan här aktualiseras då det tunga ämnet blandas med en 

hollywoodaktig estetik. Skönheten kontrasteras mot de gråa slitna människorna och hennes persona 

får en änglalik konnotation. Det vackra och det varma kopplas till de traditionella sagorna där 

skönheten likställdes med goda egenskaperna hos mänskligheten. Madonnan drar till sig blicken 

och det blir en antydan av sexualisering. Hon blir ouppnåelig ideal som skapar attraktion. 

Som nämnts i logos avsnittet med entymem och paradigm och hur de retoriska argumenten vädjar 

till mottagaren att godta ett ett särskilt önskvärt och stipulerat bör ur ett rimligt är.  En sådan 

premiss underlättar ett känslomässigt band och gör att argumenten känns logiska i sin kontext. I Vi 

kallas tiggare är ethos och pathos de starkaste argumenten för berättelsen och Pascalidou väljer att 

inte förlita sig på sakliga argument. Hon väljer då bort saklighets diskurs men detta har hon effektivt

ersatt med ett stark primärt och sekundärt ethos. Pascalidou som hjältinna liknar Frankels 

modersarketyp då hon framställer sig själv som vårdande och empatisk. Hennes omtanke om EU-

migranterna är stark och känns äkta, vilket ger henne en aura av godhet men hennes närvaro i 

berättelsen konkurrerar om publikens identifikation och sympati. Detta förskjuter budskapet och 

istället för att vara bara saklig reporter och journalist som låter berättelsen om det sociala aktörerna 

få utrymme får Pascalidou en tydlig hjältegloria. 

Exploatering blir oundviklig och det går att se Pascalidou som en del av en lång västerländsk 

tradition av kolonialism.

Kolonialismen var ett sätt för de Europeiska staterna att utöka sina imperium geografiskt och 

exploatera värdlandet på naturtillgångar och arbetskraft. I kolonialismens spår intensifierades 
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kristna missionär som verkade i god tro för att sprida det kristna budskapet och hjälpa 

lokalbefolkningen. I den postkoloniala världen har den västerländska påverkan akademiserats 

genom det antropologiska fältet och forskare har undersökt och kategoriserat främmande kulturer 

och människor. Nu i vår postmoderna värld är journalisten som upprätthåller en kontext av den 

andre. 

Kolonialism är också del av en lång västerländsk tradition av prestation och äventyr. Upptäckten 

och exploateringen av länder och kultur långt utanför Europas gränser gav upphov till många 

berättelser och reportage där det exotiska kom att få ta stor plats i vår populärkultur (Hall 2001). Ett

tydligt vi och ett tydligt de etablerades och har genom historien gett upphov till olika paradigm. 

Från erövring och slavhandel , religiösa förtecken och civilisation till global geo kapitalistisk 

humanism har vi och de en stark konnotation än i dag. Journalisten verkar ofta med humanistiska 

förtecken och har en ambition som i Pascalidous exempel att visa och ge en röst åt en 

marginaliserad grupp men det blir en kontext av vi och de som färgar resultatet. Hennes resa följer 

monomyten och hon återvänder till sin värld berikad. Uppmärksamheten kring serien är stor och 

Pascalidou ställning som hjältinna för den goda saken förstärks. Det finns ingen konkret lösning 

eller lycklig sagoslut för EU-migranterna , vilket skiljer sig från Pascalidous monomyt. Snarare 

förväntar sig tittaren att berättelsen fortsätter för de sociala aktörerna när Pascalidou lämnar dem. 

Hon besitter nycklar till båda världarna och får genom detta en upphöjd helgonlik position. 

16. 438 dagar.

438 dagar, Vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar skildrar hur 

journalisten Martin Schibbye tillsammans med fotografen Johan Persson försöker göra ett reportage

från Ogadenprovinsen i Etiopien. 438 dagar är en berättelse om ett utvecklingsland där sociala 

omvälvningar under lång tid påverkat politiska beslut och maktstrukturer. Det centrala i berättelsen 

är de båda protagonisternas upplevelser under en reportageresa i landet. Berättelsen ger oss  

bakgrundsinformation som validerar resan och lyfter fram motsättningar socialt, politiskt och 

religiöst som skakar landet. Det föreligger en mänsklig katastrof då civila hamnar i den politiska 

och kapitalistiska korselden. 

Schibbye har efter flera besök i flyktingläger i närliggande Somalia kommit i kontakt med flera 

människor som tvingats på flykt från Ogadenprovinsen efter politiks oroligheter. Regionen har 

under många decennier präglats av instabilitet och våld men det är nu som det svenska bolaget 
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Lundin Petroleum börjar figurera i berättelserna från Ogaden. Persson & Schibbye arrangerar med 

hjälp av gerilla gruppen ONFL en hemlig inresa in i Etiopien för att på plats undersök de påstådda 

övergreppen på lokalbefolkningen. Flera rykten gör gällande att  geopolitiska bolag med hjälp av 

Etiopiska armen och olika milisrörelser tvångsförflyttar människor och dödar flera som vägrar 

lämna sina hem så att rika västerländska bolag kan exploatera marken efter naturtillgångar. Efter 

flera dramatiska strapatser i Etiopien skottskadades de båda av militär och tas till fånga. De 

förnedras genom skenavrättningar och tvingas delta i propaganda filmklipp som visar hur de båda 

fängslades av militären. Persson & Schibbye förs till huvudstaden Addis Abeba där de kastas i 

fängelse och anklagas för terrorism för deras olovliga inresa i landet och samröret med ONFL 

rebellerna. 

Boken fortsätter med de bådas upplevelser av tiden i fängelset. Innehållet utgörs av Johan Perssons 

och Martins Schibbyes egna ord skrivna i presens och i jag-form. Ofta inleds ett stycke med Johan 

eller Martin för att påtala vilken av de båda protagonisterna som talar. Här är det deras respektive 

röster som förmedlas och är gällande. Medfångar och antagonister har ingen egen röst utan beskrivs

kortfattat i berättelsen. De reduceras till plott-element i Persson & Schibbyes historia och förstärker 

de båda som protagonister. 

Boken börjar med att visa en karta över en del av Afrika där de båda journalisternas resa företagits. 

Det är ett klassisk grepp från tex. filmens värld för att illustrera och orientera läsaren om var 

berättelsen utspelar sig. Detta förstärker också inslaget av äventyr och strapats då text som 

ackompanjerar bilden förklarar genom olika symboler (som fästs på kartan) hur resan haft för form: 

Fot,bilfärd,flyg. Även andra detaljer som olika mötesplatser och skeenden är utmärkt på kartan 

(Persson & Schibbye 2013). 

Sidan fem innehåller bakgrundsinformation om de båda protagonisterna där det bland annat går att 

läsa att de båda tilldelats ”Reportrar utan gränsers pressfrihetspris eftersom de vågat utmana 

pressfrihetens gränser i ett land där fri journalistik stämplats som terrorism” (ibid). Sidan sex är en 

nära blank sida med texten ”Till alla er som är kvar och kämpar. Ni vet vilka ni är.” (ibid). Sedan 

följer ett förord av Jan Guillou som hyllar frilans journalister och behovet av de modiga insatser 

som ofta innebär globala avslöjanden men med livets som insats. Han skriver ”Istället för det stora 

scoopet fick de genomleva en fruktansvärd period i sina liv som ledde till en fruktansvärt lärorik 

och intressant bok som bland annat säger att utan frilansar stannar utrikeskorrespondenten” (ibid). 

Guillou är en av Sveriges profilstarkaste journalister med en lång karriär bakom sig i massmedia. 

Han har verkat inom många olika medier och har ett socialt engagemang nära förknippat med hans 

persona. Persson & Schibbye lånar har trovärdighet åt sin berättelse genom Guillous starka primära 
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ethos. 

De inledande passagerna i boken bygger effektivt upp Persson & Schibbyes primära ethos. De 

bådas akademiska bakgrund presenteras och deras upplevelser beskrivs som en kamp för 

demokratin där de uppvisat mod och självuppoffring för att belysa orättvisor. Innan berättelsen 

börjar får läsaren även författarnas förord som avslutas med (…) ”438 dagar är inte baserad på en 

sann historia, som det så populärt heter nu för tiden. Det är en sann historia”(ibid). Följt av de bådas

signaturer som en garant för berättelsens autenticitet. Ännu ett tydligt grepp som bygger på det 

primära ethos och understryker för läsaren att berättelsen verkligen speglar verkliga händelser. 

Detta förstärks ytterligare av de autentiska bilder som ackompanjerar berättelsen. Ett traditionellt 

stilistiskt grepp för moderna biografier där bilden får förstärka textens trovärdighet. 

Berättelsens sekundära ethos konstrueras mellan raderna i texten under själva läsningen av boken. 

Språket är vardagligt och påminner om talspråk när de båda författarna berättar om sin upplevelser. 

Det melodramatiska är nedtonat i den bemärkelsen att känslomässiga yttringar inte ges stort 

utrymme. Boken är en kedja av små berättelser där olika scener utspelar sig och tonen har en 

reportageform, där händelseförloppet ofta förs fram via dialog mellan de två huvudpersonerna och 

medfångar. Persson & Schibbyes ställning bland medfångarna beskrivs som något upphöjd via 

deras yrkesroll. På sidan 331 utbrister en av medfångarna efter en dramatisk händelse med dödlig 

utgång: ”Ni är vårt enda hopp, berätta för omvärlden vad som sker” (Ibid).  Hjälterollen är här given

och de båda kämpar för kollektivet både på makro- och mikronivå. Ondskan blir svår att identifiera 

då den är abstrakt och inbyggd i systemet. Individen kämpar mot en korrumperad makt som agerar 

hänsynslöst och skövlar allt i dess väg. Paralleller till filmberättelser är tydlig där gott mot ont är 

svart och vitt. Berättarstrukturer från blockbustern blir tydliga med bra exempel i Star Wars, The 

Matrix (1996) och Lord of the rings (2001).

Innehållsförteckningen (kapitelindelningen) ger en bra beskrivning och överblick av äventyret som 

stundar:

Förberedelser

Väntan

Inresan

Gripna

Häktade

Fängslade
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Inför rätta

Samvetsfångar

Tvivel

Frihet

De olika kapitlen går bra att dela in i Voytillas mall efter monomyten och det är intressant att se hur 

traditionella berättarstrukturer blir så närvarande och den praktiska funktionen av dessa går inte att 

ifrågasätta. 

Äventyret (steg1-3) inleds med att Martin sitter på Arlanda flygplats och genom en flashback 

berättar för läsaren om bakgrunden till resan. Äventyret kallar och han chattar med Johan som 

befinner sig i Nairobi. Den magiska världen representerar fara och de båda är fundersamma inför 

resan. Målet för reportageresan beskrivs som ett laglöst land och hur journalister behöver  eskort av 

väpnade vakter för att garantera någon form av säkerhet etc. Reda initialt visar de båda upp stort 

mod och osjälviskhet, karaktärsdrag som sammankopplas med en hjälte. Vapen och militär är 

ständigt närvarande i plotten. Våld förknippas med ett nödvändigt ont för att överhuvudtaget kunna 

upprätthålla ett slags civilisation och skydd för civila människor. I sagan väjer inte hjälten för att 

bruka våld om situationen kräver det. Fonden till berättelsen målar effektivt upp en diges som 

påminner om ett magiskt land där faran lurar. Martin berättar hur de sista européerna kliver av i 

Mogadishu och redan här påminns läsaren om hur farligt resan är och att de som vita européer är en 

utsatt grupp i ett laglöst land (Persson & Schibbye 2013). 

Martin skriver i inledningen : ”Johan och jag är överens om att inte kompromissa med säkerheten. 

Vi ska inte göra reportaget till varje pris. Men inom mig vet jag att så fort vi passerat gränsen kan 

allt hända” (ibid).  

De passerar gränsen bokstavligen in till Etiopien med hjälp av ONFL och äventyret tar sin verkliga 

början (steg 4-7) . 

De har magiska föremål i form av teknisk utrustning och robusta kläder och skor. Det påtalas tidigt i

boken att de har noga utvalt sin packning som ska med på resan. De möter ONFL soldater som 

hjälper dem och de blir jagade, sårade och tillfångatagna av den etiopiska militären. 

Deras eldprov blir vistelsen i fängelset där de konfronteras med hopplöshet och tvära kast mellan 

tvivel och hopp  (steg 8-11). De träffar medfångar och upplever olika gemenskaper. Både Persson &

Schibbye får enligt boken en speciell position i fängelset då de kan dela med sig av magiska 

föremål som medicin, mat och kläder till sina medfångar. Den svenska ambassaden stöttar de båda 
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svenskarna både materiellt och genom diplomati. Efter att ha blivit dömda i etiopisk domstol vädjar 

de båda om nåd och blir benådade. Även mot äventyrets upplösning kantas berättelsen av starka 

tvivel kring utgången. De etiopiska myndigheterna går inte att lita på och de båda känner ständigt 

en gnagande oro av att återigen kastas tillbaka in i ovisshet och väntan. 

När  beslutet av frigivande offentliggörs av de etiopiska myndigheterna är de båda fria och tar sin 

flykt till den svenska ambassaden (steg 11-12). Åter hemma i Sverige har de bådas öde skapat stor 

uppmärksamhet och de möts på Arlanda av sina familjer och svensk massmedia och hyllas som 

hjältar. Boken avslutas med Martins grubblerier över hur han ska fortsätta att leva med sina nya 

erfarenheter i bagaget. Han har känns som den mest tongivande i berättelsen och får både börja och 

avsluta berättelsen. Resan har följt monomytens cirkulära form och slutar där den började. Hjältarna

återvänder hem och fortsätter med sina liv med nya erfarenheter som har förändrat dem för alltid. 

Deras belöning är framgång och berömmelse, vilket är resultatet av deras äventyr.  

Persson & Schibbye använder tydliga och traditionella plott-element som flashbacks och icke-

diegetiska beskrivningar av etableringsbilder och sociala aktörer med flera. Subjektens perspektiv är

rådande och texten blandar protagonisternas återberättande av möten och händelser med egna 

tankar. Traditionella värderingar lyfts fram som motiv och för att stryka under olika betydelser. Ett 

exempel är följande citat av en av de många flyktingar Schibbye intervjuade i de somaliska 

flyktingläger i berättelsens inledning: 

”Nu är det så illa att människor ber i sina böner: Gode Gud, du som har placerat oljan 

där, kan du inte vara så snäll och ta bort den igen” (Persson & Schibbye 2013, s25).

Berättandet använder stereotypa beskrivningar som klingar bekant från den västerländska 

populärkulturen när den ska beskriva Afrika. Myller av människor, annorlunda tidsperspektiv, 

främmande sociala förhållande som ofta saknar struktur , vilket påverkar vardagen och skiljer sig 

markant från tex. Sveriges ordnade samhälle. Den tryckande värmen som ständigt är närvarande 

och som förstärker alla övriga intryck och den mörka natten. 

Scener i boken har oftast Persson eller Schibbye som deltagande subjekt då berättelsen är i presens. 

De möter flera olika individer och vistas i för de flesta av läsarna i Sverige främmande miljöer 

under berättelsens. 

Martin: ”Fixaren Abdullahi är dyr., kommer alltid för sent och tuggar för mycket khat. Men han 

fixar saker. Och det är liksom hela poängen med en fixare” (Persson & Schibbye 2013, s26). En 

stereotyp beskrivning av en person som går att finna i vår populärkultur och efter denna inledande 
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beskrivning inte ges några fler djupare drag. Berättelsen är full av liknande personbeskrivningar 

vilket lämnar många av de människor som de möter i periferin. 

Persson & Schibbyes upplevelser i Etiopien fick stor uppmärksamhet i och utanför Sverige och det 

var många människor som följde de båda i massmedia. Efter att de båda frigetts och kommit hem 

har deras berättelse fått en stor spridning. Reportageboken har ackompanjerats av intervjuer i hela 

massmedia och andra böcker som tar upp andra perspektiv av deras upplevelser. Ett bra exempel är 

Jens Odlanders bok Tyst Diplomati (2014) utgiven året efter 438 dagar.  Diplomaten Odlander 

berättar om sin roll i dramat omkring Persson & Schibbye. Boken aktualiserar Persson & Schibbyes

berättelse åter men utnyttjar de båda  för att sälja en ny bok. 

Boken berättar om hur de svenska diplomaterna i Etiopien arbetade med att försöka hjälpa de båda 

svenska journalisterna som fängslats och anklagats för terrorism. Boken har ett annat perspektiv och

utspelar sig under de händelser som omfattar (kapitel) Gripandet, Häktning och åtal, Dom, Politik 

och Begravningar. Berättelsen har inte Persson & Schibbye som protagonister utan författaren själv 

- Jens Odlander. Det är hans perspektiv och tankar som lyfts fram och placerar honom som 

protagonist. Boken bygger vidare på och kompletterar 438 dagar och erbjuder en annan sida på 

samma mynt. 

De kommer nu att produceras en film efter 438 dagar och det går att ta för givet att även Odlanders 

perspektiv kommer att få ta plats i narrativet. 

17. Sammanfattande analys. 

Sociala hegemonier exploateras och effekter skapas genom traditionella värderingar. Vi kallas 

tiggare och 438 dagar verkar på samma fält och tolkas genom samma doxa vilket gör att de blir del 

av samma genre. Publiken vet vad de kan förvänta sig och de accepterar äventyret som trovärdig 

och protagonisterna som hjältar. Detta underlättas, förstärkt eller rent ut av möjliggörs av ett 

gemensamt fält. Ett kollektivt habitus som på ett plan delas av massan och en livsstil som 

konstateras. Politik och värderingar förenar och hjältarna och publiken eftersträvar samma 

hegemoniska mål.  Arketyper är nästan något givet och Jungs tankar har en relevans då fältet 

behöver ett allmänt konsensus för att berättelserna ska passera. 

Nationalencyklopedin förklarar Journalist på följande sätt:  (…) ”person som yrkesmässigt 

framställer eller förbereder redaktionellt material för publicering i exempelvis dagspress, magasin, 

TV, radio eller på Internet. Inom yrket ryms ett stort antal specialiseringar, såsom reporter, 
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redigerare, nyhetsgrafiker, fotograf, researcher, fotograf, webbredaktör, ledarskribent, recensent 

samt olika befattningar i arbetsledande ställning” (Nationalencyklopedin 2016).

Alexandra Pascalidou och Person och Schibbye går att passa in i denotationen av journalistrollen 

men det är mer intressant för undersökningen hur konnotationen av journalisterna i exemplet 

används. 

Hjälten är en återkommande arketyp som ackompanjerar människan genom historien. Rollen är en 

symbol för det goda, det moraliska, någon som väcker våra sympatier och någon vi kan identifiera 

oss med. Berättelserna om EU-migranterna och upplevelsen i Etiopiens fängelse har båda rötter ur 

de traditionella berättelserna och etablerade strukturer från populärkulturen. Campbells komparativa

monomyt identifierar ett cirkulärt mönster för hjältens resa som nedärvts genom århundradena och 

är fortfarande i våra dagar aktuell för de moderna berättelserna. Campbells tankar la grunden till 

stora framgångar i Hollywood under 1970-talet där flera blockbuster produktioner blev formidabla 

succéer. Arketypiska mönster och traditionellt berättande från myter och folksagor fick stark 

resonans hos den moderna publiken och appellerade till en global masspublik.  

Berättelsen i Vi kallas tiggare kan läsas av med Voglers mall i meningen att huvudpersonen 

Pascalidou gör en utvecklande resa och klarar av utmaningar och som leder till insikter och 

mognad. 

Pascalidou skiljer sig från en traditionell sagohjältinna då hon på ett plan är mer aktiv och agerar 

självständigt och handlingskraftig. Hon bär på dubbla genuskännetecken genom att vara 

hyperfeminin till utseendet samtidigt som hennes handlingar är maskulina i meningen att hon är 

handlingskraftig och orädd och tar stor plats i mice-en-scene och i berättelsen. Det är hon som 

aktivt styr skeendet och för historien framåt. Berättelsen följer gamla strukturer och har en 

handlingsföljd som påminner om sagor och myter med vissa avvikelser för att ge den en modern 

framtoning.

Schubart diskuterar begreppet ”girl-power” som ett uttryck som definierar en ny postmodern 

kvinnlig hjälte som spelar på sin kvinnlighet och är tuff och självsäker. Uttrycket har blivit 

införlivat i vardagen och används av många. Det finns en tydlig utveckling av den kvinnliga 

hjältinnan i sagorna till en kvinnlig hjälte som lämnar det traditionella facket och får en annan 

framtoning där hon är aktiv och i fokus. 

Den kvinnliga hjälten har en stark koppling till den manliga och utvecklats ur den bilden. Från en 

passiv position har hjälterollen utvecklats för kvinnan till att bli likt den manliga den som aktivt 

deltar i story, plot och får föra handlingen framåt.

Hon menar att skillnaden mellan män och kvinnor som protagonister och hjältar i film skiljer sig på 
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flera plan. Hon ser olika genusbundna genrer i filmer. Western-, krigs- och äventyrsfilmer har 

traditionellt tillhört mannen, medan kvinnliga genrer varit det som utspelat sig inom traditionella 

kvinnliga områden som hemmet. Melodramer och relations- och romantiska komedier har därför 

naturligt haft viktiga kvinnliga huvudroller. De olika genrerna har olika syfte och förstärker 

etablerade stereotypa arketyper om vad manligt och kvinnligt är. Den manlige hjälten har en fri och 

socialt obunden roll som stark protagonist som lever med äventyret och blir en förebild för det 

maskulina och saknar realistiska drag. Mannen är aktiv och aggressiv och har en stark social roll 

och fungerar som en idealbild av den obundna och sexuellt attraktiva mannen som inte har någon 

riktig förankring i verkligheten. De traditionella kvinnliga genrerna fungerar nästintill tvärt emot 

och visar upp ett ideal som proklamerar ett socialt ansvar som kvinna. En stereotyp roll som 

kanoniserar kvinnorollen i samhället som mamma, fru och familjens stöttepelare (Schubart 2007).

Schubarts tankar appliceras på Vi kallas tiggare och reportageboken 438 dagar. Pascalidou vill 

synliggöra och visa upp sociala orättvisor och hon sympatiserar med de sociala aktörerna. Hon har 

en stark konnotation av att vara ömsint och vårdande, nästan beskyddande. Problemet eller 

utmaningen är sociala strukturer kanats av politisk byråkrati. Genom att ge människorna som tigger 

på våra gator ett ansikte och en röst vill Pascalidou göra ett inlägg i den pågående debatten. Hennes 

sekundära ethos överskuggas dock av det primära ethos som inte bara förstärker trovärdigheten i 

texten utan placerar henne i ett starkt fokus. 

Persson & Schibbye gör också den resa som faller in i monomytens struktur men på ett lite 

annorlunda sätt. Schubarts diskussion om hur olika genrer är manliga eller kvinnliga blir tydliga i 

438 dagar. De båda männen är hårda och kämpar fysiskt mot en ansiktslös fiende och ett osynlig 

men närvarande system. Deras äventyr är kantat av faror och de blir båda skjutna och infångade. 

Hotet är fysiskt och med en stark närvaro av osäkerhet och hopplöshet. Genom sin sociala bakgrund

får de en upplyft position i fängelset och de agerar sakligt och uppfinningsrikt för att lösa vardagliga

situationer. De har magiska manliga hjälpare som dels stöttar de båda innanför murarna men också 

svenska diplomater som Odlander. 

Journalistkollegor världen över stöttar de båda aktivt under de 438 dagarna som de sitter fängslade i

Etiopien. Efter äventyrets slut och de båda är hemma i Sverige igen hyllas de som hjältar. Den 

viktigaste och starkaste hyllningen är den från de egna fältet. Starka journaliströster som Jan 

Guillou lyfter deras prestation och understryker det demokratiska värdet som fri journalistik 

åstadkommer. Det är nu som deras primära ethos verkligen understryks och etableras. 

Berättelsen belönas inte bara efter prestation utan de vinner också flera framsidor i massmedia med 

att visa upp vad som hände oss. Subjekten blir synonyma med berättelsen med en tydligt status som 
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hjälte. 

Vi kallas tiggare arbetar med flera av de modus som Nichols diskuterar för att effektivt lyfta 

argumenten till tittaren. Modus går att koppla till retorik då de också vill övertyga och förmedla en 

text. Att väcka tittarens känslor är ofta effektivt och kan förstärka de sakliga argumenten. Melodram

blir hos Pascalidou ett effektivt argument som i en scen där hon intervjuar en kvinna i Borås. 

Kvinnan behöver pengar till sin barn men också till en operation mot sin cancer. Hon förkroppsligar

ett tragiskt öde och det är svårt att värja sig mot hennes livssituation. Genom retorisk paradigm 

förstärker Pascalidou mycket effektivt berättelsen och övertygar med sitt budskap att EU-

migranterna är en mycket utsatt grupp. 

Nichols diskussion om saklighetens diskurs passar bra in hos journalistiken och journalisten som 

också vill vara instrument som påverkar världen. Fältet har en ambition att visar upp en verklighet 

som åskådarna kan identifiera sig med. Pascalidous ethos exploaterar relationen till saklighetens 

diskurs och vill visa upp en social verklighet som ofta är marginaliserad i massmedia. 

Buñuels Las Hurdes: Tierra Sin Pan ger ett bra perspektiv till saklighetens diskurser och 

problematiserar sajälvrevlexivt utmaningar med att gestalta sociala aktörer. Vilket ansvar har 

dokumentärfilmaren för de sociala aktörerna och människor som porträtteras i produktionen? Var 

går gränsen för saklig representation och gestaltning och exploatering? Detta var frågor som Buñuel

ville ställa med sin film. Dessa frågor är i våra dagar än mer aktuella med en ständigt växande 

offentlighet. Vilket ansvar har journalisten i produktioner där människor ska ges ett utrymme, en 

röst i det offentliga?   

Avsändaren av en text kan ha sakliga och nobla motiv men i en ivrig ambition att sprida ett (tolkat) 

viktigt budskap missbruka situationer och människor för att nå fram. Det är också viktigt att fundera

över hur subjektet kan missbruka socialt utsatta grupper för att subjektet ska i kontrast få en 

upphöjd position. Identifikationsdiskurs som växer sig allt starkare i vår digitala värld skapar ett 

stort ansvar hos tex. journalister att arbeta med saklighet. Det är då intressant att dokumentärserien 

Vi kallas tiggare använder Pascalidou persona för att sälja in sin text men det är intressant att 

ifrågasätta behovet av subjektet Pascalidou för att ge texten dokumentär tyngd. 

Det blir snart uppenbart att saklighet och trovärdighet inte är fallet för Las Hurdes: Tierra Sin Pan 

då berättarrösten förmedlar fler och fler absurda premisser och påståenden tillsammans med olika 

skeenden i bild. Nichols betänklighet angående att en dokumentär film drar uppmärksamhet till sig 

själv ju längre bort kommer den från vad den vill säga. Filmen blir starkt självreflexisv och skriver 

åskådaren på näsan att ifrågasätta filmmediets retorik, stil och form då det är viktigt att ifrågasätta 
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upphovet bakom de dokumentära skildringarna. Vem är avsändare och hur och på vems villkor sker 

representation och gestaltning av  människor och den andre ? 

Uppmärksamheten på Pascalidou får en liknande effekt och det går att problematiserar hennes 

hypernärvaro i filmens narrativ. 

Moduset i reportageboken 438 dagar är exspositoriskt och en berättarröst styr och tolkar skeendet 

genom hela berättelsen. Narrativet är tydligt influerat av de traditionella sagorna och myterna där 

hjälten är en arketypisk gestaltning. Stereotypa inslag förstärker kopplingen till populärkulturella 

berättarmönster. Voglers mall har påverkat berättande i flera medier och de går att använda hans 

tolkning av Campbells monomyt för att följa de klassiska mönstren för hjälten. 

De båda exemplen verkar på en gemensam spelplan och doxa och det går att se hur de båda har ett 

narrativ knutet till ett socialt konsensus från det offentliga rummet. De har arbetar med traditionella 

genrer efter rådande dekorum. Det finns skillnader mellan de båda exemplen där Pascalidou får 

tydliga band till traditionella kvinnliga attribut medan Person och Schibbye motsvarad har manliga 

attribut. Även om Vi kallas tiggare ger Pascalidou en stark konnotation av en modern aktiv hjälte 

blir hennes persona paradoxal. Persson & Schibbye är de aktiva subjekten genom hela berättelsen 

och detta ifrågasätts aldrig. När äventyret är slut har de båda en traditionell utveckling som går att 

spåra tillbaka i historien. De belönas efter prestation och deras primära ethos ger dem en stark 

konnotation av att var hjältar. 
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17. Sammanfattning.

Uppsatsen har syfte att se hur och om journalistens roll som hjälte manifesteras i texten. 

Undersökningen avgränsas till två olika texter från olika medier där analysen har som mål att 

studera narrativa strukturer och hur berättelserna fokuserade på journalisten som protagonist och 

hjälte. Valet föll på Alexandra Pascalidous dokumentärserie Vi kallas Tiggare för televisionen och 

Johan Persson &  Martin Shibbyes reportagebok 438 dagar.

Metoden är komparativ och analysen undersökte om det går att se spår och influenser från det 

traditionella berättelserna i de båda utvalda texterna. Den rörliga bilden användes som mall då 

mediet har stor påverkan på moderna berättarstrukturer. Dokumentära filmen lyftes fram som en 

tydlig influens för det journalistiska fältet. Uppsatsen diskuterade hur retoriska argument 

underlättade konstruktionen av en hjältestatus kopplat till protagonisten. Central för analysen är 

monomyten som har influenser av arketypteori och traditionella myter och berättelser. 

Avslutningsvis diskuteras de båda exemplen och jämfördes med varandra.

Resultatet visar att det går att se en påverkan av traditionellt berättande hos de båda exemplen. 

Monomyten är närvarande hos texterna men det går att lyfta fram skillnader mellan hjältens resa 

och hjältinnans resa. Retoriska argument påverkar detta och ethos och pathos är inslag som 

påverkar gestaltningen av journalisten i berättelsen. Flera traditionella inslag är tydliga där det går 

att se hur journalisten blir en i raden av protagonister som har historiska kopplingar till västvärlden. 

Koloniala strukturer, arketypiska berättelser och populärkultur har påverkat och influerat bilden av 

journalisten som hjälte. 

Melodram som modus är påtaglig i båda berättelserna och journalisternas roll dramatiseras. Det 

finns spår av en etablerad narrativ struktur från Hollywoodfilm där den arketypiska hjälterollen 

kraftigt har exploderats sedan slutet av 1970-talet. Filmmediets påverkan av populära berättelser 

blir tydlig hos de båda texterna. Mediakonvergens och transmedialt berättande ger hjälterollen en än

mer upphöjd status i offentligheten. 
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